
 
 
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 2019 
Ieder jaar publiceren wij een heel kort jaarverslag met de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen. 
 
Vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis 
ThamerThuis mocht een vrijwilliger terminale thuiszorg inzetten voor 42 cliënten. Dat is een toename 
ten opzichte van 2018 (35).   
 
Vrijwillige palliatieve terminale zorg intramuraal 
Bij 4 mensen die in een instelling wonen is vrijwillige terminale zorg geboden. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan een bewoner van Ons Tweede Thuis die geen of weinig familie meer heeft. De vraag 
hiernaar is laag maar de waardering enorm. 
 
Hospice ThamerThuis 
In 2019 zijn in totaal 23 gasten opgenomen in ThamerThuis. Dit zijn er 10 minder dan in 2018. Maar 
de bezettingsgraad op 2 bedden was goed: 69%.  
 
Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers is in 2019 teruggelopen: van 53 naar 47. We hebben via een advertentie in 
Amstelveen geprobeerd nieuwe vrijwilligers voor de thuisinzet te werven. Dat heeft helaas niets 
opgeleverd.  
 
Activiteiten voor vrijwilligers 
Naast de overleggen die de vrijwilligers bijwonen onder leiding van de coördinatoren zijn er 
verschillende momenten van deskundigheidsbevordering aangeboden.  
 
Dankzij donaties die speciaal bedoeld zijn om de vrijwilligers iets extra’s te geven kan het bestuur 
twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst organiseren. De lokale horecaondernemer draagt 
meestal ook een steentje bij. De zomerborrel in Pannenkoekenfort was een succes. Zangeres 
Mathilde Santing heeft de muzikale omlijsting verzorgd. Eigenaar van het Pannenkoekenfort Piet 
Visser draagt ThamerThuis een warm hart toe en heeft ons later in het jaar voorgedragen voor het 
kettinggesprek in het Witte Weekblad. Zie hier het interview. 
Op 20 december sloten we het jaar af met de traditionele kerstborrel in het atelier van Lida. 
 
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  
Corry Brouwer is op 26 april geridderd in de orde van Oranje Nassau, onder andere voor haar 
verdiensten voor ThamerThuis. Corry is al vanaf de oprichting in 1998 betrokken. De samenstelling 
van het bestuur is ongewijzigd. We zijn opzoek naar een lid met PR en Communicatie achtergrond.  
 
Steun 
Namens het bestuur danken we iedereen die ThamerThuis gesteund heeft in 2019. 

 

https://www.thamerthuis.nl/kettinggesprek-marius-van-de-veen-professionele-nabijheid/
https://www.thamerthuis.nl/kettinggesprek-marius-van-de-veen-professionele-nabijheid/

