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 2021
Ieder jaar publiceert het bestuur een kort jaarverslag met de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen.
Op 24 november 2021 overleed oud-huisarts en oprichter van ThamerThuis, Jan Dalmeijer na een
periode van ernstige gezondheidsproblemen. We missen zijn hem en zijn dankbaar dat hij tot op het
laatst zo betrokken bij ons is geweest.
Wijkverpleegkundige Lenie Ossekoppele is in 2021 met pensioen gegaan. Vanaf de oprichting heeft
zij zorg geleverd aan patiënten in ThamerThuis en veel betekend voor het wijkteam de Kwakel.

In het tweede ‘Corona-jaar’ leerde we steeds beter omgaan met de maatregelen en is ons wederom
een uitbraak bespaard gebleven. Wij danken de vrijwilligers voor hun grote bereidheid zich te laten
vaccineren en beschikbaar te blijven.
Op 23 april 2021 ‘bezocht’ de burgermeester van Uithoorn -Pieter Heiliegers- de vrijwilligers van
ThamerThuis om hen een hart onder de riem te steken. Online bijeenkomsten genieten weinig animo
en hebben we dan ook maar minimaal gedaan.

Op 2 juli was het gelukkig weer mogelijk om met alle vrijwilligers samen te komen bij Poldersport in de
Kwakel.

Cijfers en feiten
Vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis
De inzet bij patiënten thuis liep helaas verder terug. ThamerThuis mocht een vrijwilliger terminale
thuiszorg inzetten voor 24 cliënten in 2021, dat waren er 32 in 2020 en 42 in 2019.
Vrijwillige palliatieve terminale zorg intramuraal
Door de corona maatregelen is de inzet van een vrijwilligers terminale zorg in een verpleeginstelling
niet aan de orde geweest.
Hospice ThamerThuis
In 2020 zijn in totaal 20 gasten opgenomen in ThamerThuis. Dit zijn er 8 minder dan in 2020. In mei
en juli zijn we zelfs een periode leeg geweest. Het is onduidelijk hoe dat komt.
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is gegroeid van 46 naar 50. Helaas is de starterscursus in 2021 helemaal online
geweest. We hopen dat het vooraan weer live kan.
In 2021 waren 3 vrijwilligers 10 jaar in dienst, 3 vrijwilligers 15 jaar in dienst, en één vrijwilliger (bijna)
25 jaar. Wat een trouwe ploeg!
ThamerThuis participeert actief in het netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden.
Geestelijke verzorging
Aan ThamerThuis is een geestelijk verzorger verbonden. Zij zorgt voor begeleiding van cliënten en
hun naasten, biedt nazorg en leidt de herdenkingsbijeenkomsten.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd.
Steun
Namens het bestuur danken we iedereen die ThamerThuis gesteund heeft in 2021.

