JAARVERSLAG 2021

Jaarverslag 2021

Voorwoord:
Voor u ligt het jaarverslag van de VPTZ Culemborg en West Betuwe van 2021. Onder VPTZ Culemborg
en West Betuwe vallen zowel Hospice Nocturne als de Thuisinzet in de regio.
In ons werk in het Hospice en thuis wordt zorggedragen voor mensen in de laatste fase van hun
leven. Elke geloofsovertuiging is welkom en wordt gerespecteerd. De nadruk van de zorg ligt op het
behoud van zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er wordt niet alleen voor de gasten gezorgd, maar
ook voor hun naasten.
Met dit verslag leggen we verantwoording af over ons werken in 2021 en de resultaten daarvan.
M.i.v. januari 2021 zijn we samengegaan met de VPTZ Geldermalsen en Neerijnen, die enkel
thuisinzet hadden.
Verder is het een veelbewogen jaar geweest door Corona en de concrete start met de
nieuwbouwplannen voor het nieuwe Hospice. Ook is een van de coördinatoren, een van de ‘founding
mothers’, begonnen aan de uitfasering van haar werk vanwege haar pensioen.
Het jaarverslag is niet enkel een toelichting op de financiële beleidsvoering, maar geeft ook zicht op
de ontwikkelingen die in 2021 hebben plaatsgevonden. De ontwikkeling naar een professionele
organisatie wordt steeds zichtbaarder.
Het jaarverslag is geschreven in het kader van zowel de horizontale verantwoording richting de
diverse betrokkenen bij het Hospice zoals de medewerkers, vrienden, samenwerkingspartners,
zorginstellingen en -verenigingen, bevriende stichtingen, gemeentes, steunfondsen, leveranciers en
sponsoren, als de verticale verantwoording richting de subsidieverstrekkers, de overheid. Het
jaarverslag 2021 bevat een compacte samenvatting van de jaarrekening.

Ik wens u veel leesplezier,

Joanneke van Aller
(Secretaris)
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1. Historie:
Het Hospice Nocturne in Culemborg is in 2021 haar 23e jaar ingegaan. Inmiddels is het Hospice een
‘begrip’ geworden in Culemborg en omgeving. De bekendheid groeit.
In het totaal hadden we in 2021 met ruim 50 vrijwilligers, meer dan 400 jaar ervaring met het werken
in het Hospice. De overgrote meerderheid werkt er 1 tot 10 jaar. Een paar werkt er zelfs al 19 – 23
jaar. Er zijn steeds weer vrijwilligers die erbij komen en er zijn er die om moverende redenen afscheid
nemen. Gelukkig mochten we dit Coronajaar ook weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Men bezint
zich en bedenkt dat dit een mooie weg is om ‘iets te kunnen betekenen’. Daar zijn we heel blij mee.
Hieronder een overzicht van het aantal gasten en de verblijfsduur van de afgelopen 10 jaar:

jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

gasten
17
24
26
29
36
31
32
37
38
27
31

gastdagen
435
565
630
600
631
695
640
608
875
598
442

verblijfsduur gem aantal
22,9
1,2
23
1,5
24,2
2,1
20,7
1,65
17,5
1,66
22,4
1,97
20
1,96
16,9
1,77
23,5
2,46
21,5
1,64
15
1,44
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2.
2.1

Bestuur, vrienden en medewerkers

Samenstelling Bestuur aanvang 2021

F. Ton
R.Y. Schouten
J.M.E. van Aller
J.J.A.M. van Dongen
L.M. Doornik -Meijboom

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid

E.S.M. van Rossum

lid

sinds: 01
sinds: 01
sinds: 01
sinds: 01
sinds: 01
sinds: 01

maart
januari
december
september
december

2014
2007
2018
2017
2019

januari

2021

M.i.v. 01-01-2021 is Mw. E.S.M. van Rossum toegevoegd aan het bestuur. Zij komt over uit het
bestuur van de VPTZ Geldermalsen en Neerijnen.
In april heeft Mw. L.M. Doornik haar bestuurslidmaatschap opgezegd en in augustus hebben we mw.
I.H.M. Solleveld bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur voor de post PR, Communicatie &
Marketing.

2.2

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van het Hospice aanvang 2021

R. van Schelven,
P. Otten,
S. Severens,
J. Krediet,
H. Wichgers,

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

F. Ton

lid

Tijdens de vergadering van de vrienden in mei is afscheid genomen van de heren Krediet en
Wichgers. Als nieuw bestuurslid is de heer D. Stienen toegetreden.

2.3

Medewerkers en vrijwilligers

Het Hospice werd in 2021 beheerd door 3 coördinatoren voor het Hospice: Mia ter Haar, Astrid
Lucassen en Martine Sturm. Daarnaast was Elly de Bie, afkomstig van de VPTZ Geldermalsen en
Neerijnen, de coördinator voor de thuisinzet in de regio.
Martine Sturm heeft ons eind 2021 verlaten en in haar plaats is per 01-01-2022 Mirjam. Bakker
benoemd. Cilla Smits is voor 0,2 FTE in de week als adjunct coördinator toegevoegd.
Er werd invulling gegeven aan het werk door een vijftigtal vrijwilligers.
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3.

Samenwerking met instanties

Er is veel samenwerking met instanties in de omgeving. Zo wordt er samengewerkt met:
•
•
•
•
•
•
•

De thuiszorginstellingen: RIVAS en STMR
Huisartsen uit Culemborg, Tricht, Beusichem en West Betuwe
Coördinatorenoverleg met VPTZ Zaltbommel, VPTZ Rivierenland (Tiel en omgeving) en
VPTZ Geldermalsen en Neerijnen
Netwerk Palliatieve Zorg Rivierenland, samenwerkingsverband van zorgcentra,
thuiszorgorganisaties en ziekenhuis rivierenland
ELK Welzijn, de welzijnsorganisatie van Culemborg
VPTZ Nederland, de koepelorganisatie
De gemeente Culemborg (in 2021 zijn er weer verschillende bezoeken en overleggen
geweest)
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4. Het (Corona) jaar 2021
Het jaar 2021 is wederom een veelbewogen jaar geweest. We hadden nog steeds te maken met
Corona en door een uitbraak in het Hospice zelf hebben we het Hospice ook een periode dicht
moeten doen. Daarnaast was er het afscheid van een coördinator (Martine Sturm) en een bestuurslid
(Enid Doornik), de sollicitatieprocedure voor een nieuwe coördinator, zoeken en vinden van een
nieuw bestuurslid PR, Communicatie en Marketing, het voorbereiden van het afscheid van Mia ter
Haar en, last but not least, de start van de fondsenwerving en de bouwplannen voor het nieuwe
Hospice.
De noodzaak van een ruimer hospice met een of twee bedden extra stond inmiddels bij een ieder
duidelijk op het netvlies en de ruwe plannen lagen er al. We konden aansluiten bij een bouw project
van Timpaan en de benodigde grond kwam eindelijk beschikbaar. We vonden in Dhr. Laurens Smits
een kundig en enthousiast projectleider die ons wilde helpen bij de bouw. Eind augustus zijn we
begonnen met het verwerven van giften, donaties en leningen om de 1,4 miljoen euro, die benodigd
zijn voor het nieuwe Hospice, bij elkaar te krijgen. Fondsen, Stichtingen, ondernemers, organisaties,
diaconieën etc. zijn aangeschreven en aangesproken. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de
fracties van de gemeente opdat ook zij hun steentje zouden bijdragen. In de geschiedenis van het
Hospice was er n.l. nog niet eerder een beroep gedaan op WMO gelden en met terugwerkende
kracht wilden we graag een tegemoetkoming. Tot onze vreugde heeft dat tot resultaat gehad dat
eind 2021 de gemeente Culemborg heeft aangegeven het belang van het Hospice van harte te
ondersteunen en €250.000 heeft toegezegd als eenmalige gift met daarnaast een in overleg vast te
stellen garantie voor een hypothecaire lening van €250.000 en een in overleg vast te stellen
periodieke uitkering inzake de WMO.
Met een stuk eigen vermogen van de vrienden en van onszelf, donaties uit fondsen, particuliere
giften, toezeggingen van Timpaan en enkele andere bedrijven en een aantal forse leningen konden
we eind 2021 voorzichtig optimistisch zijn t.a.v. de nieuwbouw.
Corona was dit jaar heftiger voor het Hospice dan het jaar ervoor. Zo hadden we te maken met de
avondklok en de ontheffingen voor de avonddiensten. Ook is het Hospice helaas niet het gehele jaar
open gebleven. Het hospice heeft in 2021 in totaal 108 dagen leeg gestaan. Rond de corona uitbraak,
in maart, heeft het hospice 50 dagen achtereen leeg gestaan. Daarnaast verbleven onze gasten soms
erg kort in het hospice, waardoor het moeilijk was om de bezetting te blijven houden. Een gedeelte
van het jaar hebben we de gele kamer moeten sluiten wegens corona maatregelen en ruimte tekort,
maar gelukkig niet het hele jaar want we hebben toch een paar keer 3 gasten tegelijk in het hospice
gehad.
In 2021 hebben we 2 gasten uitgeplaatst, de overige gasten zijn bij ons overleden. Eén van onze
gasten is naar het hospice in Tiel gegaan tijdens de corona uitbraak en één van onze gasten is naar
het hospice in Wilnis gegaan. Dat was dichter bij zijn woonplaats en had zijn voorkeur.
We hebben 15 mensen niet kunnen plaatsen die wel op de wachtlijst stonden. De meesten van hen
waren al overleden voordat we plek hadden.
7

Ruim de helft van de gasten (58%) kwam uit Culemborg of had familie in Culemborg. Ze werden
aangemeld door familie, ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg. De overige gasten kwamen uit de
regio.
Santé Partners verzorgde 84% van onze gasten. RIVAS zorgde voor de overige 16%.
De coördinatoren en vrijwilligers hebben met hun nuchterheid, daadkracht en zorgvuldigheid elkaar
de nodige ondersteuning kunnen geven om het mooie werk snel weer op te pakken. De sfeer en
ambiance op het Hospice is buitengewoon goed gebleven. Dat krijgen we van gasten, hun familie,
maar ook van externen te horen.

4.1

Vrijwilligers in Corona tijd.

Eind 2021 hadden we 46 vrijwilligers voor het hospice, met een gemiddelde leeftijd van 62,4 jaar. Er
is een aantal vrijwilligers gestopt. De redenen om te stoppen liepen uiteen. Voor sommigen had het
met Corona te maken, anderen gingen meer mantelzorgen en een paar vrijwilligers wilden gewoon
meer vrije tijd. Gelukkig hebben we er ook weer 7 nieuwe enthousiaste vrijwilligers bij gekregen.
De coördinator Mia ter Haar heeft ter voorbereiding van haar afscheid met vrijwel alle vrijwilligers
een eindgesprek gevoerd. Wat voornamelijk uit de gesprekken kwam, is dat men met plezier in het
hospice werkt. Het is boeiend werk. Je krijgt de ruimte om te leren en je komt veel verschillende
mensen tegen.
Mia heeft hen ook gevraagd op welke fronten ze hun kwaliteiten kunnen inzetten en of men wil
nadenken, wat ze nog meer voor het hospice kunnen/willen betekenen. Sommigen willen straks in
de achterwachtpoule, sommigen zijn in de thema-avondgroep gaan zitten. Een vrijwilliger gaf aan,
haar kapperskwaliteiten te willen inzetten. Dit kon gelukkig snel gebeuren. De meeste vrijwilligers
vinden diensten draaien voldoende.
Tevens heeft ze gesproken over de klankbordgroepjes die meer vorm moeten gaan krijgen komend
jaar.
Met de oudere vrijwilligers heeft ze gesproken over het ouder worden, wanneer stop je? Door ieder
jaar een gesprekje hierover, kunnen we dit met elkaar bewaken.
In 2021 was een aantal vrijwilligers alweer 10 jaar bij ons. Zij zijn op 20 januari 2022 in het zonnetje
gezet en kregen een bos bloemen met een cadeaubon! Hier was ook bestuurslid Ronald bij, die al
veel langer dan 10 jaar in ons hospicebestuur zit (sinds 2006/2007)
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4.2

Gasten in Corona tijd.

Er waren dit jaar weer heel verschillende gasten aanwezig in het Hospice. Het is goed te zien dat er
gasten zijn uit alle lagen van de bevolking, met verschillende geschiedenissen en achtergronden. Ook
de families zijn heel verschillend. Dat vraagt de nodige flexibiliteit van de vrijwilligers, zeker in de
corona tijd.
De duur van de verblijven is heel verschillend. Dat varieert van enkele dagen tot enkele maanden.
Met name met de gasten die er langer zijn wordt vaak een speciale band opgebouwd. Onze gasten
verbleven gemiddeld 15 dagen in het hospice. Dit is aanmerkelijk korter dan de 20 dagen van 2020.
Deze tendens lijkt zich in 2022 door te zetten. Onze gasten komen later in het ziekteproces naar het
hospice, men probeert hun naaste toch zo lang mogelijk thuis te houden.
Er waren dit jaar minder aanmeldingen, doordat men toch bevreesd was voor de Corona
maatregelen en de bezoek mogelijkheden. Daarbij waren mantelzorgers vaker thuis en konden ze
meer zelf opvangen.
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4.3

Thuisinzet

In 2021 hebben we 14 thuisinzetten gedaan, waarvan twee langdurige. Enkele inzetten waren kort,
een nacht, een paar uurtjes. Deze korte inzetten werden net zo gewaardeerd als een langere inzet.
Ook hadden we een inzet waar we thuis waren begonnen en waarvan de cliënt uiteindelijk in het
hospice werd opgenomen. Een aantal inzetten ging ondanks alles niet door, omdat familie het zelf
wilde doen doordat het zo snel ging. Daar kwam dan 24-uurs thuiszorg of volledige nachtzorg.

4.4

Professionalisering en scholing

Er wordt op diverse manieren gewerkt aan de professionalisering van zowel de coördinatoren als
vrijwilligers en bestuur. Een greep uit de mogelijkheden:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Alle nieuwe vrijwilligers volgen in principe de introductiecursus van 6 of 7 avonden met o.a.
kennismaken, palliatieve zorg, omgaan met de dood, thuiszorg en praktisch werk, euthanasie
en palliatieve sedatie. Door de Corona is deze cursus niet doorgegaan. De begeleiding ging
dit jaar individueel of in kleine groepjes. Elke coördinator had een aantal nieuwe vrijwilligers
onder haar hoede,
Er wordt geleerd van elkaar in een aantal intervisie groepen, maar ook daarbuiten bij het
samenwerken en de overdracht. Ook de intervisie groepen hebben door Corona minder
doorgang kunnen vinden.
Normaal gesproken zijn er elk jaar een vijftal thema-avonden voor de vrijwilligers en
bestuursleden. Gemiddelde bezetting is dan zo’n 25 mensen. Dit jaar waren er een aantal in
mei en juni in kleinere groepjes. Thema: “zullen we over de dood praten?” en in september
was er een themabijeenkomst over palliatieve sedatie.
Op donderdag 27 mei was er de in-company training ‘de Bedoeling’ van de VPTZ
Op 7 juli was er de jaarlijkse fietstocht. (zie foto’s)
De jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst is door Corona niet doorgegaan.
Er worden door coördinatoren, vrijwilligers en bestuursleden trainingen en congressen
gevolgd van de VPTZ Academie Nederland. Deze waren nu vooral virtueel.
Er zijn virtuele cursussen van ELK Welzijn in Culemborg gevolgd.
Via de bladen die uitgereikt worden zoals Nieuwsbrieven, Antennes (blad van de VPTZ) en
PAL (blad van de palliatieve zorg), komt men ook aan informatie en nieuwe ideeën.
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5.

PR en werving

Met het nieuwe bestuurslid Ingrid Solleveld en de campagne voor fondsenwerving is er een
ronkende start gemaakt met naamsbekendheid en PR. Gesprekken met raadsleden, interviews op de
plaatselijke tv, statiegeld actie, krantenberichten, activiteiten op social media, stand op de
seniorenbeurs, alles werd ingezet om maar zoveel mogelijk fondsen en naamsbekendheid te werven.
Tevens is er een aparte website opgesteld t.b.v. de nieuwbouw. www.samenvoornocturne.nl. Daar
zijn o.a. de tekeningen en donateurs te vinden voor het nieuw Hospice.

Tevens is de eigen website volledig vernieuwd. (www.hopsicenocturne.nl ). Een nieuw logo is
ontworpen Er is een 4-pager gemaakt met korte informatie betreffende het Hospice en de
nieuwbouw.
Daarnaast waren er natuurlijk ook de ‘gewone’ zaken:
Zaterdag 11 september was er weer een open middag voor nieuwe vrijwilligers
Seniorenbeurs in oktober, georganiseerd door Elk-Welzijn t.g.v. hun 15-jarig bestaan.
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6. Kwaliteit
Binnen de VPTZ Culemborg heeft de aandacht voor kwaliteit geleid tot :
1. Een nazorgprogramma. Er is een nazorggroep opgezet met een aantal vrijwilligers. Er is een
protocol, een evaluatieformulier en een bewaarmap opgesteld. Ook werd er geworven
onder de vrijwilligers om deel te nemen aan deze groep.
De Nazorggroep stelde een lijst samen, waarin de aanvullende verbetersuggesties en
mogelijke oplossingen vanuit de nabestaanden worden genoteerd. Deze punten worden
gebundeld en er wordt gekeken wat er mee gedaan kan worden.
Tot en met december 2021 zijn er 26 gasten overleden in het hospice en zijn 2 gasten door
omstandigheden naar andere hospices gegaan.
Er zijn 9 gasten geweest, die maar een paar dagen in de hospice zijn geweest. Deze families
worden niet meer na-gebeld.
Er zijn 13 families van de overledenen geweest, die wij hebben gesproken.
Tops die uit de gesprekken kwamen:
- Fijne huisarts (ingevlogen voor gast van buiten Culemborg)
- Hospice is voor gast en familie een warme deken. Liefdevol, Respect, Medeleven,
Geduld, Aandacht
- Informele evaluatie op dag van overlijden en fijn gesprek na een aantal weken
Tips waren:
- Opletten tijdig bedankje te sturen na een donatie
- Duidelijkheid geven over ontruimen van de kamer
- Minder vrijwilligers op de kamer laten komen
- Rekening houden met de temperatuur van de injectie vloeistof

2. Op 10 december 2021 heeft het voltallig bestuur van Hospice Nocturne een middag bij elkaar
gezeten om te evalueren hoe er bestuurd wordt in brede zin en op individueel niveau a.h.v.
een evaluatie-instrument, waarbij zowel de harde als de zachte vaardigheden aan bod
kwamen. Tevens was er onderlinge feedback en zijn de bestuurstaken onderling ietwat
herschikt. Dit was een zinvolle bijeenkomst. Even weer een pas op de plaats.
3. Er wordt een huishoudelijk handboek gemaakt. Van Bed tot Batterij. Een ieder kan dit
naslaan. Dit biedt houvast.
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7.
7.1.

Feiten en Cijfers

Jaarrekening 2021 - Verkorte versie

Opgesteld door: R.Y. Schouten
Op 31 jan 2022 gecontroleerd door: L. van Rossum, F. Ton
Goedgekeurd door het bestuur d.d.

2 feb 2022

Baten en Lasten

Baten
Ontvangen subsidie VWS
Donaties div fondsen
Donaties familie e.a.
Betalingen gasten
Overdracht VPTZ
Geldermalsen

Lasten
€ 109.594,58
€
30.515,56
€
24.635,52
€
15.390,00
€
48.488,21

€
€
€
€
€

Salariskosten
Verzekeringen
Reiskosten
Werving / scholing
Algemene kosten

€
28.591,97
€ 129.904,04

Kosten Hospice
€ 228.634,36

Exploitatie saldo

€

81.713,37
789,66
434,70
6.434,59
11.939,75

98.730,32

Balans
2020
ACTIVA
Vaste activa:
Inrichting Hospice

€

Liquiditeiten:
Rabobank Rekening Courant
Rabo Doelreservering rek

€ 14.224,42
€ 140.651,20

2021

3.000,00

€

3.000,00

€
32.944,25
€ 220.661,69

PASSIVA
Vermogen:
Algemene reserve
Waarde inboedel
Reserve voor nieuw
Hospice
Totaal

€ 14.224,42
€ 3.000,00
€ 140.651,20

€ 157.875,62

€ 157.875,62
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€ 32. 944,25
€
3.000,00
€ 220.661,69

€ 256.605,94

€ 256.605,94

7.2.
•
•
•
•

Overige Weetjes:
In 2021 is het bestuur halverwege het jaar overgegaan op maandelijkse vergaderingen,
vanwege de bouw. Daarnaast zijn er enkele extra bijeenkomsten geweest met de bouw
leider Laurens Smits. Soms waren de bijeenkomsten virtueel, meestal live.
2x per jaar worden de achterwachten even in het zonnetje gezet.
Tijdens de lockdown van het Hospice hebben de bestuursleden een attentie rondgebracht bij
alle vrijwilligers als ‘hart onder de riem’.
Er waren weer een paar heel bijzondere uitgeleides dit jaar. Met kaarsjes, passende
gedichten, mooie woorden en muziek.
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8.
8.1

Blik op de toekomst

Nieuw Hospice

De plannen voor het nieuwe Hospice vorderen gestaag. Op 15 september 2021 is de
intentieovereenkomst getekend door projectontwikkelaar Timpaan, de gemeente Culemborg (CV
Parijsch) en het bestuur van het Hospice.

Daarna is er door het bestuur en verschillende vrijwilligers hard gewerkt aan de fondsenwerving. Er
zijn brieven geschreven, gesprekken gevoerd met raadsleden, wethouders (ook van de
buurgemeentes), banken, stichtingen, diaconieën, potentiële aannemers, fiscus, influencers, etc.
De situatie was eind 2021 zodanig dat we met vertrouwen de plannen voor de nieuwbouw verder
vorm konden gaan geven. We hopen najaar 2022 te kunnen gaan bouwen en in 2023 het nieuwe
pand te gaan betrekken. Samen met het 25-jarig bestaan zal dit een mooie mijlpaal zijn.

8.2 Thuisinzet
Het samengaan met de VPTZ Geldermalsen heeft de Thuisinzet weer steviger op de kaart gezet. 2021
is een overgangsjaar geweest waarbij de oude stichting nog bestond met in het tijdelijk bestuur Frits
Ton (VZ), Joanneke van Aller (secr.) en Lisette van Rossum (penningmeester). Eind 2021 is deze
stichting formeel opgeheven, nadat alle financiële en organisatorische zaken waren overgeheveld.
16

De Thuisinzet heeft extra aandacht nodig om ook de grotere regio die we nu beslaan goed te kunnen
ontzorgen. Mensen vanuit West-Betuwe zullen wellicht eerder vragen om Thuisinzet, i.p.v. naar het
Hospice te gaan en daar zijn ook weer extra vrijwilligers voor nodig uit West-Betuwe. Komend jaar
willen we daar extra op gaan inzetten.
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9.

Slotwoord

De veerkracht van vrijwilligers en coördinatoren is enorm geweest het afgelopen jaar in de
bijzondere Corona tijd. Veel werk is wederom door allen verzet. Het bestuur spreekt daarom ook
haar grote dank en waardering uit aan de coördinatoren en alle vrijwilligers voor de inspanningen die
zij zich getroosten om er te zijn voor medemensen in hun laatste levensfase.
Tevens danken we alle donateurs die op welke wijze dan ook ons werk steunen met donaties, giften
en toezeggingen voor het nieuw te bouwen Hospice.

Ons motto blijft:
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Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Culemborg (VPTZ)
Hospice Nocturne
Gershwinhof 10
4102 DK Culemborg
Telefoon 0345 514461
info@vptzculemborg.nl
www.vptzculemborg.nl
Redactie:
Joanneke van Aller
Vrijwilligers van het Hospice
Een gouden hart
die geeft zonder nemen
ook al
is het laatste stukje leven
van een mooi mens
soms verdrietig
oneerlijk
en hard
Omringd
door gouden hartjes
wordt dat laatste stukje verlicht
door onbaatzuchtige liefde
waardoor duister en angst
wordt gezwicht
Vrijwilligers van het hospice
hartjes van goud
lichtjes in de duisternis
waar iedereen van houdt
En soms is daar een lichtje terug
Plotseling en onverwacht
waardoor het gouden hartje
weer weet waarvoor ze het doen
en dat geeft ze kracht
Vrijwilligers van het hospice:
De kracht van gouden lichtjes
Esther Mostert
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