
 
 
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 2020 
Ieder jaar publiceert het bestuur een kort jaarverslag met de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen. 
 
2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin we als samenleving (voor het eerst) te maken 
kregen met een pandemie.  
COVID 19 hield en houdt ons nog dagelijks bezig.  
 
Enorm trots zijn wij op onze vrijwilligers die betrokken zijn gebleven ondanks de verzwaarde 
omstandigheden. Zij kunnen door de maatregelen niet dié palliatieve zorg geven die ze gewend 
waren. Onder normale omstandigheden halen we alles uit de kast om het de gast en de naasten zo 
prettig mogelijk te maken. Nu is het vaak ‘nee, tenzij’ verkopen. We lijden onder het ‘aftstand houden’, 
het beperkte aantal bezoekers dat mag komen en het feit dat alle activiteiten rond 
deskundigheidsbevordering, herdenking en gezelligheid niet door konden gaan.  
 
Ongeveer een derde van de vrijwilligers moest zich op een zeker moment terugtrekken door privé 
omstandigheden maar er is niemand definitief gestopt vanwege de crisis. Tijdens de eerste golf 
hebben we besloten de opname capaciteit laag te houden vanwege de grote onzekerheid over hoe 
een eventuele uitbraak opgevangen moest worden. We hadden net als vele zorginstellingen geen 
persoonlijke beschermende middelen. Inmiddels hebben we ons aangepast aan de omstandigheden 
en zijn we goed voorbereid. We proberen door zorgvuldige informatie, begeleiding en maatregelen de 
veiligheid van onze vrijwilligers te borgen. Maar 100% zekerheid is er nooit. 
Het is aan de extra inzet van de coördinatoren te danken dat zij de verbinding met de vrijwilligers zo 
optimaal mogelijk hebben gehouden. Zij hebben met elkaar uitstekend werk geleverd. 
 
ThamerThuis heeft veel steun gehad van hospice Bardo. De directeur van Bardo heeft haar 
verpleegkundig manager beschikbaar gesteld om onze coördinatoren te faciliteren. Eerst in de 
persoon van Ton Hendriks en daarna in de persoon van Joan Rikaart. We zijn heel blij met deze back-
up.  
 
Ook Amstelring verdient complimenten. De manier waarop het bestuur en het crisisteam van 
Amstelring communiceren en ondersteunen hebben we zeer gewaardeerd.  
 
Cijfers en feiten 
Vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis 
ThamerThuis mocht een vrijwilliger terminale thuiszorg inzetten voor 28 cliënten. In 2019 waren dat er 
42.   
 
Vrijwillige palliatieve terminale zorg intramuraal 
Bij 5 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 2020 zijn in totaal 28 gasten opgenomen in ThamerThuis. Dit zijn er 5 meer dan in 2019. Doordat 
we een deel van het jaar maar 1 bed open konden houden en ook nog 60 dagen helemaal leeg zijn 
geweest, valt de bezetting laag uit: 57%.  
 
 
 



Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers is stabiel gebleven na een terugval in 2019 en staat op 46. We hebben 6 
nieuwe vrijwilligers opgeleid en 2 herintreders verwelkomd.  

 
 
Activiteiten voor vrijwilligers 
Een zomerborrel of eindejaar bijeenkomst zat er dit jaar niet in. Wel hebben we onze blijk van 
waardering geuit in het persoonlijk langs brengen van een attentie voor de kerstdagen.  
 
 
ThamerThuis participeert actief in het netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden. 
 
Geestelijke verzorging 
Er zijn in 2020 geen herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Willy Rullmann- onze vast geestelijk 
verzorger- heeft de nabestaanden een persoonlijke mail gestuurd met daarbij het herdenkingsblad dat 
door een vrijwilliger is gemaakt. 
 
Bestuur  
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd.  
 
Steun 
Namens het bestuur danken we iedereen die ThamerThuis gesteund heeft in 2020. 
 


