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Jaarbericht ThamerThuis 2016 
 
Vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis 
De inzet is in 2016 flink teruggelopen in vergelijking met 2015. Voor 33 cliënten  zijn 
vrijwilligers bij de thuissituatie ingezet tegen 54 in 2015.   
 
Vrijwillige palliatieve terminale zorg intramuraal 
Dit jaar zijn voor het eerst ook vrijwilligers ingezet bij mensen die in een instelling 
wonen(2)  
 
Hospice ThamerThuis 
In 2016 zijn in totaal 32 gasten opgenomen in ThamerThuis. Dit is nagenoeg net zo 
veel als het jaar ervoor maar door de korte opname duur hadden we een lage 
bedbezetting; namelijk 41% op 2 bedden. De derde kamer, die in geval van nood 
beschikbaar is, is bijna niet gebruikt.  
 

Vrijwilligers 
Het werk van de stichting draait op ca 70 zorg vrijwilligers. In 2016 zijn er 6 
vrijwilligers gestart en 14 vrijwilligers gestopt.  
 

Activiteiten voor vrijwilligers 
Naast de overleggen die de vrijwilligers bijwonen onder leiding van de coördinatoren 
zijn er verschillende trainingen geweest waar vrijwilligers aan hebben deelgenomen. 

 Massagecursus (april en mei) 

 Workshop over angst en depressie door psychiater Leo van Wezel (juni) 

 Een training communicatie met gasten en hun naasten door psycholoog 
Christien de Jong (november) 

 Een training praktische vaardigheden (november) 
 
Daarnaast heeft het netwerk palliatieve zorg Amstelland en Meerlanden de film Wit 
(september) aangeboden aan alle vrijwilligers in de regio. Veertien vrijwilligers van 
onze stichting hebben de film gezien.  
Het bestuur heeft een Nieuwjaarsborrel, een zomerborrel en een kerstborrel 
georganiseerd. Deze informele bijeenkomsten worden goed bezocht en blijken nuttig 
voor de verbondenheid tussen alle mensen die ThamerThuis een warm hart 
toedragen. 
 

Geestelijke verzorging 
Er zijn 2 herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd onder leiding van Willy Rullman, 
geestelijk verzorger verbonden aan ThamerThuis.  
 

Bestuurswisseling 
In 2016 hebben we Hans Commissaris bereid gevonden om voorzitter te worden van 
de Vrienden stichting. Daarmee zijn beide stichtingen (de vrienden stichting en de 
operationele stichting) volledig bemand.  
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Activiteiten in het kader van sponsoring van de nieuwe keuken 
In 2016 heeft Thamerthuis een gloednieuwe keuken kunnen laten inbouwen dankzij 
de acties die Team Timmerman het hele jaar door heeft georganiseerd om geld op te 
halen.  
Onder andere de verkoop op Koningsdag, Tour de Poel en een Music@the Poel in 
het Westeinder Paviljoen. Bouwbedrijf Kroom en Intermat hebben ook zeer veel 
bijgedragen. Voor uitgebreide informatie over deze geweldige Aalsmeerse 
wielrenners zie onze website. 
 

Andere bijzondere sponsoracties 
Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol  
Soroptimistclub Uithoorn 
 

http://www.thamerthuis.nl/extranet/nieuws/167-nieuwsbrief-van-teamtimmerman.html

