
 
 
ThamerThuis is een kleinschalige hospice in De Kwakel voor mensen in de laatste fase van hun leven. 

ThamerThuis is ook de spil bij de inzet van vrijwilligers bij terminaal zieken, die thuis willen blijven. 
 
 
Jaarbericht 2018: een jubileumjaar! 
Ons 20 jarig jubileum is een groot feest geworden in mei 2018. Met een grote feesttent voor de kerk 
hebben we ca. 200 genodigden mogen ontvangen. Lees hier meer. 
 
Vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis 
Voor 35 cliënten zijn vrijwilligers in de thuissituatie ingezet. Dat is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.   
 
Vrijwillige palliatieve terminale zorg intramuraal 
Bij 3 mensen die in een instelling wonen is vrijwillige terminale zorg geboden.  
 
Hospice ThamerThuis 
In 2018 zijn in totaal 30 gasten opgenomen in ThamerThuis. Dit zijn er 8 meer dan in 2017. De 
bezetting berekend op 2 bedden is helaas laag geweest: 48%. Dat is een daling ten opzichte van 
2017 (58%). De derde kamer, die in geval van nood beschikbaar is, is bijna niet gebruikt.  
 
Vrijwilligers 
We zijn het jaar uitgegaan met 53 vrijwilligers op de lijst. Er zijn in de loop van 2018, 11 uit dienst 
gegaan en 6 nieuwe gestart. Twee vrijwilligers kunnen starten zodra zij de cursus hebben gevolgd. 

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

• Een klinische les over de laatste zorg met medewerking van de PC Uitvaartdienst. 

• Massage cursus in eigen beheer. (10 deelnemers) 

• Themavaond over ‘Hoofdzaken’(20 deelnemers) 

• Een meerdaagse bijscholing van VPTZ (10 deelnemers) 

• Opfriscursus praktische vaardigheden (20 deelnemers) 

• Vrijwilligers hebben deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door het Netwerk palliatieve 
zorg Amstelland & Meerlanden zoals de casuïstiek bespreking in het Spaarne Gasthuis en 
een vrijwilligers markt in het Zonnehuis. 

Op 14 december sloten we het jaar af met de traditionele kerstborrel in Rozen & Radijs in Burgerveen. 
ThamerThuis participeert actief in het netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden. 
 
Geestelijke verzorging 
Er zijn 2 herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd onder leiding van Willy Rullman, geestelijk 
verzorger verbonden aan ThamerThuis.  
 
Bestuur  
Gelijk met het 20-jarig jubileum hebben drie bestuursleden, die al vanaf de oprichting zijn betrokken, 
het stokje overgedragen. Jan Dalmeijer, Herman Aaij en Maarten Poelmans zijn wij enorm veel dank 
verschuldigd. Het bestuur van de Vriendenstichting is versterkt met Nico Tijsterman, advocaat te 
Uithoorn.  

 
Steun 
Naast vele andere donaties, hebben we een bijzonder mooie gift mogen ontvangen van Nijssen Junior 
B.V. in de Kwakel. Lees hier het verhaal. 

 

https://www.thamerthuis.nl/thamerthuis-viert-twintigjarig-bestaan/
http://www.thamerthuis.nl/thamerthuis-geweldig-verrast-door-nijssen-junior-b-v/

