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“Er zijn geen barrières meer,
je raakt de kern van het bestaan.
Daarom voelt dit werk puur.”
Foto: Els Sluijs

Ze is jong maar ervaren, spontaan en bedachtzaam: de nieuwe
coördinator Marije de Wit.
Afgelopen november begon Marije de Wit haar loopbaan als coördinator bij De Mantelmeeuw.
“Wat maakt me zó blij, vraag ik me af, als ik na een werkdag naar huis fiets.” En het antwoord ligt al klaar. “Zoveel bevlogen mensen! In mijn
vorige baan moest ik concessies doen aan kwaliteit, omdat er een tekort aan personeel is in de zorg. Hier laat je het in vertrouwen achter,
zoveel lieve en betrokken vrijwilligers!”
Op zoek naar verdieping

toch meer de diepte in en zo begon ik aan

Op een IC ben je vooral technisch met de

Omkijken naar de ander zit Marije in het

de opleiding verpleegkunde in het Goudse

patiënt bezig en voer je gesprekken met de

bloed. Ze was 17 jaar toen ze aan de opleiding

Groene Hart Ziekenhuis. Tien jaar heb ik

familie. Ik koos toch liever voor het directe

ziekenverzorging begon.

daar gewerkt, waarbij ik alle opleidingen en

patiëntencontact en zo kwam ik bij team

“Het ouderlijk huis uit en naar Driebergen,

bijscholingen heb gedaan die mogelijk waren.

thuiszorgtechnologie van ZorgBrug terecht.”

vooral omdat het leven op de zusterflat

Ik werkte op de oncologische chirurgie toen

daar gezellig was. Na die drie jaar wilde ik

ze vroegen of ik de IC-opleiding wilde doen.

Sollicitatiecarrousel
Bij ZorgBrug werken alleen gespecialiseerde

Drive thru-afscheid en online nieuwjaarsborrel

verpleegkundigen, zij leveren specialistische

Door coronabeperkingen was er geen gelegenheid om elkaar

thuiszorg. Infuustechnologie, antibiotica,

met z’n allen echt te ontmoeten. En wil je dan tóch graag

maar ook chemo en immunotherapie thuis.

een nieuwjaarsbijeenkomst houden, met de mogelijkheid

Ook veel palliatieve en terminale zorg.

persoonlijk afscheid te nemen van vertrekkend coördinator

ZorgBrug werkt in een grote regio.

Caroline De Boer?
Bij De Mantelmeeuw organiseren ze dan gewoon een ‘drive thru’!
Op een ruim parkeerterrein aan de Waardsedijk kwamen alle
Mantelmeeuw-vrijwilligers even langsfietsen, -lopen of -rijden.

Het ‘vaste’Mantelmeeuw-team,
inclusief vertrekkende Caroline,
bij de drive thru
Foto: Wim Jongejan

“Ik maakte lange dagen en reed wel 160 km
per dag. Pas toen er krapte bij het personeel
ontstond en daardoor de werkdruk en
verantwoordelijkheid groter werd, voelde ik

Om een paar persoonlijke woorden te wisselen met Caroline, en gewapend met een tasje

dat ik, na dertien jaar, moe werd van mijn

vol lekkere (door Mirjam home made) hapjes en drankjes weer naar huis te gaan. Daar kon

werk. En deed ik mijn gezin niet tekort?

de bijeenkomst mét gezamenlijke borrel vervolgens online worden voortgezet!

Net voor mijn vakantie hoorde ik dat De

Mantelmeeuw een opvolger zocht voor

dag met alle zeven kandidaten gesprekken

de droger kapot is, ik kan creatief bezig

Caroline de Boer, de coördinator. Ik heb

voeren. Ik zat nog op de fiets naar huis, toen

zijn wanneer ik een bedankkaartje maak

best lang nagedacht of die baan bij mij zou

ik gebeld werd dat ik van harte welkom was!

voor de dag van de vrijwilliger. Daarnaast
is er de samenwerking met huisartsen,

passen. Ik kende het hospice en Angelique
Spijkstra vanuit mijn werk bij ZorgBrug. Zou ik

Dit werk is puur

wijkverpleegkundigen en vrijwilligers.

het verpleegkundig werk gaan missen? Aan

Het bijzondere is dat ik mijn verpleegkundig

Elke dag die ik hier afsluit weet ik dat ik het

de andere kant ben ik een echt mensenmens

werk niet mis. Er is veel moois voor in de

werk in vertrouwde handen achterlaat.

en het werken met vrijwilligers was mij niet

plaats gekomen. Een heel fijn team collega’s.

Iedereen in deze omgeving doet zijn werk

vreemd: ik ben jarenlang bestuurslid geweest

Het contact met bewoners en familie. De

vanuit de gedachte dat terminale zorg geen

van de Foute Cross in Lopik, daar mocht ik 80

huisbezoeken die Angelique en ik samen

tweede kans krijgt. Wat wij hier doen, doet er

vrijwilligers aansturen. Ik volgde mijn gevoel

afleggen om kennis te maken met nieuwe

toe. Er zijn geen barrières meer, je raakt de

en heb gesolliciteerd.

vrijwilligers. Maar ook het fingerspitzengefühl

kern van het bestaan. Daarom voelt dit werk

waarmee je een thuisinzet of intake moet

puur.”

Ik werd uitgenodigd in de ‘sollicitatie-

beoordelen. Er moeten roosters gemaakt,

carrousel’, waarbij de commissieleden op één

er zijn ad hoc beslissingen als bijvoorbeeld

Interview: Aagt de Ruijter de Wildt

Mantelmeeuw-toekomstbeeld krijgt vorm
Een nieuw hospice, met comfortabele kamers

Doordat De Mantelmeeuw de afgelopen tijd

voor zes bewoners. Eigentijdse, ruime kamers

vaker volledig bezet was, was er voor nieuwe

met meer privacy en een eigen badkamer.

aanvragen regelmatig geen plek.

Een grotere huiskamer, maar nog steeds
net zo huiselijk. Een huis met een lift. Op

Alle mogelijkheden nog open

een goed bereikbare plek in Woerden. Dat

Met name in de coronatijd liepen de

is het beeld dat oprijst in de discussies die

vrijwilligers in het hospice tegen de

vrijwilligers, bestuur en directie de afgelopen

beperkingen van het – overigens heel

maanden voerden over de toekomst van

plezierige – pand aan de Meeuwenlaan

De Mantelmeeuw. “Ook al gebeurt het niet

aan. “Je moest moeite doen om afstand tot

van vandaag op morgen, we weten welke

elkaar te houden; het was vaak schipperen

richting we op willen. En welke stappen we

met de werkruimte. Het liefst zou je op

de gemeente, het Antonius Ziekenhuis en

daarvoor als eerste moeten zetten”, zegt

deze plek willen blijven en hier iets nieuws

de Stichting ‘t Oude Landt. We bekijken

Mantelmeeuw-directeur Mirjam Bijlenga.

bouwen, met twee keer zoveel ruimte. Maar

alle opties; we weten nog niet welke kant

dat is niet realistisch”, zegt Bijlenga. “In

het opgaat. Wat we wél zeker weten is dat

Steeds groter beroep op hospice

de oriëntatiefase – waarin we nu zitten

we het karakter van De Mantelmeeuw, een

In vergelijking met vijf jaar geleden is

– onderzoeken we alle mogelijkheden.

hospice dat voelt als ‘thuis’, absoluut willen

het aantal aanvragen en daarmee de

Nieuwbouw of bestaande bouw, alles

behouden. Iedereen denkt nu mee over

bezettingsgraad van het hospice aan de

is nog open. Er is een programma van

alternatieve locaties en panden. Dus wie nog

Meeuwenlaan enorm gestegen. “Veel mensen

eisen geformuleerd, waarin staat waaraan

een goed idee heeft voor een locatie: ik hoor

kiezen tegenwoordig heel bewust voor een

een nieuwe plek moet voldoen. Met dat

het graag!”

hospice. Voor hen heeft overlijden in een

programma gaan een paar gespecialiseerde

hospice, in plaats van thuis, meerwaarde.

werkgroepen nu in gesprek met onder meer

Het huidige pand aan de Meeuwenlaan. Nog altijd
heel sfeervol, maar De Mantelmeeuw groeit eruit.
Foto: Lars Stoof

Interview: Adriënne Lansbergen

Je krijgt goede ondersteuning en er is meer
ruimte voor de naasten om zelf afscheid

Mirjam Bijlenga: twintig jaar Mantelmeeuw

te nemen wanneer ze niet de rol van

Op 15 maart 2022 was ze twintig jaar als

mantelzorger hoeven vervullen. Daarbij

directeur werkzaam bij De Mantelmeeuw,

is er 24 uur zorg door onze vrijwilligers in

Mirjam Bijlenga (51). Ze kwam in 2002

combinatie met verpleegkundigen”, zegt

binnen in een hospice dat nog in de

Bijlenga.

pioniersfase zat. In twintig dynamische jaren

Ook een aantal trends in de samenleving

werd De Mantelmeeuw ontwikkeld tot een

zorgt voor een grotere vraag naar

professionele organisatie, met ruim honderd

hospiceplaatsen. Bijlenga: “Mensen leven

vrijwilligers. Naast hospicezorg groeide ook

langer, met meer aandoeningen. Ze blijven

de terminale thuiszorg, bij mensen thuis of

langer thuis en de beschikbaarheid van

in woon-/zorginstellingen. De kwaliteit van de palliatieve zorg nam aanzienlijk toe. Er kwamen

mantelzorgers neemt af. Professionele

samenwerkingsverbanden, onder meer in het Cirkelteam. De bekendheid van De Mantelmeeuw,

thuiszorg verschraalt. Wie ziek is, wil zelf de

een financieel gezonde organisatie, groeide. Als spin-off van De Mantelmeeuw kwam binnen een

regie houden en meebeslissen. En er is meer

jaar ook het nieuwe Logeerhuis Bredius tot stand, nu een zelfstandige organisatie.

aandacht voor hoe je je levenseinde vorm

“Een enorme drive heeft ze en realisatievermogen”, zeggen de mensen om haar heen. Met die

kunt geven.”

drive zet ze ook nu weer, samen met haar team, de tanden in de toekomst van De Mantelmeeuw.

Leuk vrijwilligerswerk: koken bij De Mantelmeeuw!
“Van koken voor bewoners van De

in Woerden op zoek naar nieuwe

de wensen, doet boodschappen en kookt.

Mantelmeeuw word je blij”, zegt

kookvrijwilligers.

Soms is één zelfde maaltijd voor alle

kookvrijwilliger Thom Bierlaagh. “Wat zou u

bewoners oké, soms wordt er voor iemand iets

vandaag lekker vinden? Als je dat aan onze

speciaals klaargemaakt. Gekookt wordt voor

terminale bewoners vraagt, is hun liefste

de maximaal vier bewoners, maar er eet ook

wens vaak iets heel simpels. Stoofvlees

weleens een partner of gast van de bewoner

zoals dat vroeger thuis gegeten werd. Of een

mee. Voor sommige mensen is een mini-hapje

lekker andijviestamppotje. Je hoeft echt geen

of alleen maar even proeven voldoende;

chef-kok te zijn om iets te koken dat ook jou

anderen hebben graag een lekkere portie.

zelf iets bijzonders oplevert: je krijgt vaak veel

Alles wordt in de keuken van De Mantelmeeuw

waardering van onze bewoners.”

gemaakt van verse ingrediënten. Ook in het

Zéker in een hospice is lekker eten en drinken
belangrijk. Het draagt voor mensen in hun
laatste fase echt bij aan hun kwaliteit van

weekend wordt er voor de gasten gekookt.
Thom Bierlaagh in actie in de Mantelmeeuw-keuken
Foto: Adriënne Lansbergen

Training voor wie dat wil

leven. Daarom voelt koken in het hospice voor

Eén keer per twee weken

Eens in de paar maanden hebben de

de kookvrijwilliger vaak als heel veel meer dan

Kookvrijwilligers maken zelf de planning

kookvrijwilligers kookoverleg met hun collega-

alleen ‘een potje koken’. Ook aan de manier

voor het kookrooster. Ze staan minimaal

koks. Voor wie dat wil wordt ook een training

van opdienen wordt veel aandacht besteed.

één keer per twee weken in de keuken aan

aangeboden bij de VPTZ, de landelijke koepel,

Zo genieten bewoners van het hospice extra

de Woerdense Meeuwenlaan, maar vaker

om meer kennis op te doen over koken voor

van iets wat heel simpel lijkt.

mag altijd. Per kookdienst is de vrijwilliger

mensen die in de laatste fase van hun leven

De Mantelmeeuw is voor het hospice

ongeveer vier uur kwijt. Hij of zij inventariseert

zijn.

Mantelmeeuw op Uitvaartmarkt Rijnhof
Of we nu weten dat een dierbare gaat overlijden, of dat de dood plotseling komt, we voelen ons
meestal overvallen door allerlei zaken die dan geregeld moeten worden. Het is daarom goed om in
alle rust kennis te maken met wat er allemaal mogelijk is rond een uitvaart.
Dat kan op zaterdag 21 mei 2022 op de uitvaartmarkt in het park bij begraafplaats Rijnhof,
Geestdorp 20 in Woerden.
Er is van 11.00 tot 17.00 uur veel te zien, te doen en aan te raken.
In diverse kramen presenteren organisaties en bedrijven hun mogelijke rol rond het afscheid. Ook De
Mantelmeeuw is aanwezig met informatie over ondersteuning thuis (ook in woon-/zorginstellingen)
of in het hospice tijdens de laatste fase van het leven.
Het openluchttheater is de plek waar muziek wordt gemaakt en een gesprek plaatsvindt tussen
dominee Joost Schelling en pastor Janneke Stam. Ook niet te missen, het optreden van Joris Linssen
& Caramba. Entree is gratis, kinderen zijn zeer welkom en kunnen onder begeleiding knutselen.
Voor meer info zie: www.uitvaartmarktwoerden.nl

Dood gewoon gaan hemelen
Een boek voor als het leven kantelt.

moet zijn. Poëzie van bijna 75 dichters van

gedichten over verder

Met gedichten waar je iets aan hebt als

vroeger en nu, gedrukt op stevig papier in

kunnen, wanneer dat

je ontroostbaar bent of was. Ga niet

een warme grijstint, met kunst van Tjibbe

nog ondenkbaar lijkt

(ver)dwalen op internet. Dit sfeervolle boek

Hooghiemstra, Arno Kramer en Anke Roder.

en nauwelijks op te

helpt woorden te vinden bij alles wat meestal

Korte gedichten voor de kaart en langere om

brengen is.

binnen een week geredderd en geregeld

voor te dragen tijdens het afscheid. Maar ook

Uitgeverij Plint
ISBN 9789059309333

Hoe meer collectanten, hoe kleiner de wijken
Toegegeven, collecteren is

Vorig jaar is er bijna €15.000 opgehaald en

meld je dan aan bij ons.

niet het leukste om te doen.

met al die kleine goede gaven, kan er veel

Als het een mooie zomeravond is ben je zo

Maar als je zegt dat je voor

moois gedaan worden! We collecteren in

klaar. En je doet het voor al die mensen die

De Mantelmeeuw loopt,

Woerden, Kamerik, Zegveld en Linschoten.

niet meer zelf op pad kunnen. Stuur een

gaan deuren open en geven

Dit jaar is de collecteweek van 22-27

email aan info@demantelmeeuw.nl

bewoners royaal.

augustus en als je die week thuis bent,

Mokken

Contributie automatisch
afgeschreven

Tekst: Trudy ten Have
Aan de overkant van de tafel zie ik Dolf

huiskamerhoofdstuk daarmee afgesloten

Op 8 juni 2022 wordt bij de donateurs die

worstelen. Zijn arm wil niet verder omhoog.

is, zegt hij: “Wil je me naar de lift brengen,

hiervoor toestemming hebben gegeven,

De mok die hij vasthoudt, lijkt een minischip

ik wil naar mijn kamer.” Alle woorden die ik

de afgesproken jaarlijkse bijdrage van hun

in nood. De koffie klotst net niet over de

nu bedenk om te zeggen, slaan nergens op.

rekening geïncasseerd.

rand. Dolf zijn gezicht staat op oorlog. “Wat

Behalve: “Oké Dolf, doe ik!”

een ellende!” hoor ik.

• U kunt de afschrijving herkennen aan

“Zal ik u hel...” vraag ik. “Nee! Ik zal me

het incassant-ID van Vereniging De

never nooit laten voeren, dat verrek ik!” We

Mantelmeeuw: NL07ZZZ30148115000

zwijgen. Ik snap hem. Waarom ik nu weer zo
snel moest aanbieden om te helpen, snap

• Tevens bevat deze afschrijving als

ik níet.

kenmerk uw lidnummer. Dit nummer
staat ook op het etiket van de

Dolf vertelt over zijn arbeidsleven. Als

Nieuwsbrief. Krijgt u de Nieuwsbrief

zelfstandig ondernemer in de bouw heeft

per e-mail, dan wordt uw lidnummer

hij altijd alles zelf geregeld en zelf gedaan.

Ik rol Dolf naar de hal. Stil gespt hij de

Alles. Tot het eind toe. “Dus ja, nu het

gordel van de stoel van de traplift vast en hij

opeens over het eind van mijn leven gaat,

rommelt ongeduldig met een knopje op de

Bij vragen of opmerkingen over deze

wil ik natuurlijk ook alles zelf doen. Zo lang

stoelleuning. Ineens kleurt dat dingetje rood

automatische afschrijving kunt u contact

mogelijk. Alleen: het lukt eigenlijk nu al niet

en de stoellift komt in beweging. “Kijk, dit

opnemen met het secretariaat van de

meer goed. Het gaat opeens zo snel.”

kan ik nog wél!”, hoor ik hem denken. Zijn

Vereniging, telefoon 0348-423784.

eveneens per e-mail doorgegeven.

glimlach richting mij verraadt dat hij blij is
Hij draait wat met zijn mok. Heen en terug.

dat hij de lift zelf omhoog weet te krijgen!

Heen en terug. “Lastig als je in je hoofd
nog alles kunt, maar je lichaam doet iets

Als Dolf comfortabel op bed ligt, kijkt-ie me

anders.” zeg ik. “Precies, het klopt niet

schuin aan. “Wil je de televisie nog effe wat

meer. En dan moet ik het doen met wat ik

naar mij toe draaien?” Ik doe wat Dolf vraagt

nog wél kan. Wat een cliché, maar zo is het.”

en als ik me bij de deur nog even naar hem

Zijn mok krijgt een flinke zet. De koffie slaat

omdraai, zegt-ie: “Sorry nog voor daarnet,

alsnog overboord. En alsof het

Trudy!”

Wist u dat

Activiteiten

onze collega-organisatie Logeerhuis Bredius
ook eenmaal per maand een Open ochtend
organiseert?
Elke laatste zaterdag van de maand van
10.00 – 11.00 uur. Zowel voor belangstellenden die gebruik willen maken van het
Logeerhuis als voor geïnteresseerden in de
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
U bent van harte welkom bij het Logeerhuis,
Park Oudeland 74, Woerden, voor een
rondleiding en informatie onder het genot
van een kopje koffie.
Logeerhuis Bredius ontzorgt mantelzorgers
door de zorg van hun naaste tijdelijk over te
nemen. Die naaste ontvangt vaak zorg ten
gevolge van een chronische ziekte en kan
een periode logeren terwijl de mantelzorger
nieuwe energie opdoet.

Foto: Marco Verch op Creative Commons 2.0

Open Huis
Elke 1e zaterdag van de maand tussen
10.00 en 12.00 uur staat de deur van de
Meeuwenlaan 14 open. Iedereen die het
hospice eens van binnen wil zien is welkom.
Wij vertellen u graag over het werk van onze
vrijwilligers. Of misschien wilt u informatie
over zorgmogelijkheden bij u thuis of in het
hospice? Aanmelden is niet nodig.
Dag van de verpleging:
12 mei 2022
Kraam op de Uitvaartmarkt
Begraafplaats Rijnhof Woerden:
21 mei 2022
Collecte:
22 t/m 27 augustus 2022
Korenfestival De Mantelmeeuw
Kerkplein
8 oktober 2022

Stichting De Mantelmeeuw
Kantoor: 0348-423784

Voor zorgaanvragen kunt u bellen met
06-21244402 of 06-21245931
Voor meer informatie:
www.demantelmeeuw.nl
De stichting heeft een ANBI status

Vereniging Vrienden van
De Mantelmeeuw
Secretariaat:
Meeuwenlaan 14
3443 BC Woerden
KvK nummer: KvK Utrecht 41265227
Lidmaatschap
Voor €20 per jaar kunt u lid worden van de
Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw.
Informatie: kantoor Stichting De Mantelmeeuw.
T. 0348-4237 84 of 06-547 07 051
www.vriendenmantelmeeuw.nl
Bankrekening (IBAN): NL23 RABO 0338 3001 39
t.n.v. Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw
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