Op 29 april 2017 overleed na een ziekte van een jaar Ilanit Blitz op 23 jarige leeftijd. Ilanit was de
dochter van Marcel en Nannette (onze hoofdcoördinator), zus van Noam en kleindochter van Gerda
(onze vrijwilligster). Ter nagedachtenis aan Ilanit schonk de NIISA (Nederlands-Israeliëtische Instelling
voor Sociale Arbeid) het hospice een mooi bedrag. Hiervan zijn stoeltjes en tafeltjes gekocht voor de
3 verdiepingen. Men kan hier even een moment van rust vinden voor als het even te veel wordt…..

Hoe kunt u aan het Joods
Hospice Immanuel schenken?
Een gift zelf overmaken
U kunt zelf een gift overmaken aan het hospice.

Herbert Raat, wethouder zorg van de gemeente
Amstelveen was op bezoek. Amstelveen is vanaf
het begin zeer betrokken bij ons hospice. Het was
aanvankelijk de bedoeling het hospice aldaar op
te zetten, maar er was geen geschikte locatie.
Veel van onze bewoners komen uit Amstelveen en
de gemeente ondersteunt het hospice met geld
uit de WMO ten behoeve van het schoonhouden
van ons huis. Vlnr: Debora Walg (coordinator),
Sasja Martel (directeur), Yvette Markens
(vrijwilliger), Herbert Raat, Cherilyn Mets (communicatieadviseur), Samu de Leeuw(voorzitter).

De Maccabi Cycling Club organiseerde 25 maart jl
een spinning marathon dat €1600 opbracht ten
bate van ons hospice.

Gift via een automatische incasso
Door het hospice te machtigen voor uw gift
ondersteunt u structureel ons werk. U kunt kiezen
voor een eenmalige gift, een machtiging per maand,
kwartaal of jaar. Wij sturen u graag een machtiging
toe. Uiteraard kunt u de machtiging op elk moment
stopzetten.
Via uw testament
U kunt geld nalaten aan het Joods Hospice via uw
testament. Uw nalatenschap komt geheel ten goede
aan het hospice, omdat wij als goed doel (ANBI) geen
erfbelasting (voorheen successierechten) hoeven te
betalen.
Schenken met optimaal belastingvoordeel –
overeenkomst periodieke gift.
Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer nodig een
notaris in te schakelen om een periodieke gift vast
te leggen.

Na 10 jaar intensief gebruik is het geen luxe dat de keukens in het hospice vernieuwd worden. Een commissie
heeft de wensen in kaart gebracht voor zowel de vleesals de melkkeuken. Een van de wensen is de aanschaf van
ovens die ook gedurende Sjabbat en Joodse feestdagen
aan kunnen blijven op een bepaalde temperatuur
(Sjabbat functie). En natuurlijk Pyrolyse waarmee de
ovens snel geheel gereinigd kunnen worden.

Al 10 jaar lang worden er wekelijks verse
bloemen geschonken door een groot
bloemenbedrijf. Vrijwilligers maken
hier beelschone boeketjes van waarmee
het hospice altijd kleur en geur heeft!

Hospicearts Ruben van Coevorden, gespecialiseerd in levenseindezorg, leert de nieuwe groep
vrijwilligers over pijnbestrijding in het hospice.

Om meer autonomie te kunnen behouden is voor
veel van onze bewoners fysiotherapie belangrijk.
Zelf uit bed gaan naar het toilet geeft een goed
gevoel. Daarnaast kan een massage van bepaalde
spieren voor meer comfort zorgen. Fysiotherapeut
Tom de Gier nam onlangs afscheid van ons en stelde
zijn opvolgster voor: Carmen van Leeuwen. We
wensen haar veel succes met het mooie werk!

De vrijwilligers van ons hospice hebben in
2017 De Van Hasselt Award in ontvangst mogen nemen. Zij ontvingen ook een bedrag
waarmee een educatief uitje georganiseerd
werd: Een zondag naar het Joods Cultureel
Kwartier onder leiding van een gids met o.a.
een bezoek aan de Hollandse Schouwburg.

Penningmeester

Soms komen er bijzondere verzoeken binnen...
Tatchatrin Choeychom, vierdejaars student aan
de Fotoacademie Amsterdam, had de opdracht
om 5 portretten te maken met als thema ‘nieuwe
helden’. Hij schreef hierover naar ons: “over de invulling van deze opdracht hoefde ik niet erg lang
na te denken. In een samenleving waarin mensen
steeds minder tijd en begrip voor elkaar lijken
te hebben en waarbij geld een steeds centralere
rol inneemt, zijn de nieuwe helden voor mij
diegenen die zich (onbaatzuchtig) inzetten voor
anderen (mens of dier) in de samenleving. Dit
is ook de reden waarom ik contact met u en uw
organisatie opneem. Eén van de portretten die ik
zou willen maken is van een vrijwilliger bij Joods
Hospice Immanuel. Resultaat: Een kunstzinnige
foto van vrijwilliger Annelies van den Beld.

Met ingang van 1 februari 2018 heeft de
Stichting Joods Hospice Immanuel een
nieuwe penningmeester: Erik Meijer. Het
hospice is veel dank verschuldigd aan
Dennis Leib die een aantal jaren deze
functie vervulde!
Erik Meijer groeide op in Enschede en wilde
al vroeg huisarts worden. Het liep anders:
hij verhuisde naar Amsterdam, voltooide
een rechtenstudie en werkte daarna 32
jaar bij een grote bank in veel verschillende
functies. Sinds 2015 coacht en adviseert hij
professionals en leidinggevenden in met
name het bedrijfsleven. In Joods Nederland
is hij niet onbekend. NIHS, NIISA, Cefina,
JMW en Crescas zijn een aantal organisaties
waaraan Erik als bestuurder verbonden was
en is. Erik woont met zijn vrouw Judith in
Amstelveen; gezamenlijk hebben zij vier
uitwonende kinderen en een kleinkind.
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Met een periodieke schenking verplicht u zich om
minstens vijf jaar achter elkaar een vast bedrag (de
hoogte maakt niet uit) te schenken. De verplichting
stopt als u als schenker tijdens deze periode zou komen
te overlijden. De schenking is volledig aftrekbaar!
Voortaan kunt u zelf een overeenkomst periodieke
gift downloaden van de site van de belastingdienst.
U vult de overeenkomst in, stuurt het ons op en wij
vullen de ontbrekende gegevens op het formulier
aan en sturen het u terug.
Zowel u als wij horen een kopie van de overeenkomst
te bewaren voor het geval de Belastingdienst hierom
vraagt. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, moet u de
periodieke gift jaarlijks verantwoorden in uw aangifte
inkomstenbelasting.
Uiteraard helpen wij u graag! Wij kunnen het
formulier toesturen en ondersteunen met het
invullen.
Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal
52% van uw gift terug krijgen.
Heeft u iets te vieren en weet u geen cadeau
omdat u alles al heeft?
Geef het hospice uw cadeau! Organiseert u
binnenkort een feest zoals een jubileum, verjaardag
of bruiloft en draagt u het Joods Hospice een
warm hart toe? U kunt een bijdrage vragen voor
het hospice. Wij hebben een mooi certificaat dat
wij u kunnen sturen. Een origineel manier van uw
verjaardag vieren: bridgen voor het hospice.
Wilt u iets concreets schenken?
Het hospice is deels afhankelijk van donaties, maar
er zijn ook bedrijven of particulieren die ons steunen
middels het leveren van bloemen of levensmiddelen.
In overleg met ons hoort u over alle mogelijkheden.
Meer informatie over schenken aan het
hospice kunt u krijgen bij Marco de Groot,
penningmeester Stichting Vrienden Joods
Hospice Immanuel of bij Sasja Martel,
directeur van het hospice. Tel. 020-4420676
of Vrienden@joodshospiceimmanuel.nl.

Deze Nieuwsbrief werd gesponsord.
Wilt u ook een Nieuwsbrief sponsoren?
Neem dan contact met ons op.
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bewoners en vrijwilligers gezellig samen in de serre

Vanuit het hospice

H

et jaar 2017 was voor het hospice een
jaar van vieren..Vieren dat we al 10
jaar hoogwaardige zorg mogen geven
aan mensen die terminaal ziek zijn.
Gaandeweg hebben we geleerd hoe we de zorg
altijd kunnen blijven verbeteren. Op het gebied
van pijnbestrijding betekent dit o.a.het gebruik
maken van complementaire zorg. Het hele
verpleegkundig team is getraind om te laseren,
iets wat vrijwel geen enkel hospice kent.

Vrijwilligers worden geschoold om “er te zijn”.
Het lijkt zo simpel, het is ook simpel: althans als
je het kunt! Veel mensen zijn niet in staat zichzelf
even opzij te schuiven en dat is de enige vereiste
om in een hospice te kunnen werken. Dit jaar
gaan we een begin maken met een Elektronisch
Patienten Dossier (EPD). Dat werkt efficienter en
effectiever.
De visie van ons unieke huis is het vieren van
het leven daar waar het nog kan. Dus ook bij het
feestelijke en overheerlijke diner ter gelegenheid
van ons 10 jarig bestaan waren bewoners en hun
familie aanwezig.Het met zorg samengestelde
menu werd bereid door onze kok Henk samen
met een topkok. Het werd een hele gezellige
avond (zie foto pag 3
Op 15 mei – de dag van de opening in 2007
– werd een fontein onthuld waarin mensen een
steentje, al dan niet beschreven, in het water
kunnen leggen. Een mooie rituele handeling die
aansluit bij de Joodse traditie dat iemand blijft
leven zolang hij herdacht wordt.
Mede namens het bestuur dank ik u allen
voor uw steun en uw vertrouwen in ons hospice
en hopen dat u dit ook de komende jaren blijft
doen!
Warme groet en vier het leven dag in, dag uit!
Sasja Martel
Directeur

Waarnemend burgemeester van Amsterdam
Jozias van Aartsen neemt tijdens de Chanoekabijeenkomst op de Dam onze Hebreeuwse
Chocoladeletter Chai in ontvangst. Ook in 2017
werden er ruim 2000 letters verkocht!

SPECIAL
10 jaar
Joods H ospice
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10 jaar bestaan Joods Hospice

In Israel is veel belangstelling voor ons hospice. Zelfstandige hospices bestaan er nog niet hoewel daar een grote
behoefte aan is. Directeur Sasja Martel werd uitgenodigd
op een symposium in Tel Aviv voor professionals in de
palliatieve terminale zorg. Een delegatie van verpleeghuisdirecteuren uit Israel bezocht het hospice en naast
een rondleiding kregen ze inspirerende verhalen van o.a.
hospicearts Cylla Friedberg over onze expertise.

Op 15 mei, de verjaardag van de
opening van het hospice in 2007,
werd uiteraard koffie met taart
geserveerd. En de slingers die
jaarlijks gekocht worden door een
vrijwilliger ontbraken evenmin.

Zondag 20 augustus bracht de golfwedstrijd “Sla je slag voor het hospice” ruim €3000 op! De
Amsterdamse Golfclub stelde de baan ter beschikking aan ons. Waarvoor dank! De prijzen zijn
door diverse bedrijven gesponsord. Iedereen die zich inschreef kreeg een doosje met golfballen voorzien van het hospice logo. Het initiatief ging uit van verpleegkundige Willemijn Moll,
hospicearts Ruben van Coevorden en vrijwilliger Danny Klooster. Rechts: het winnende team.

De winnaars van de hospice bridge drive 2017
samen met de organisator Ina Groenteman en
directeur Sasja Martel. Ook gedurende het hele jaar
organiseert Ina voor dames ‘bridgen thuis voor het
hospice’. Alles bij elkaar bracht het bridgen ruim
€ 5000 op. Vanaf 2018 heet de hospice bridgedrive
De Ina Groenteman Bokaal.

Een hospice bewoner helpt mee met het vouwen van folders.

Twee bewoners uit eten… Dat is nog eens kwaliteit van
leven!

Doosje speelkaarten speciaal
vervaardigd t.g.v. het 10-jarig
bestaan van het hospice. Deze
bijzondere speelkaarten werden
gebruikt bij het bridgen voor het
hospice. Alle deelnemers aan de
bridgedrive ontvingen er een als
herinnering aan deze speciale dag.

De echtgenote
van een bewoner
twittert...

Tijdens de matzebrunch voor bewoners, hun
familie, vrijwilligers, bestuur en medewerkers
trad het jonge - inmiddels beroemde - pianotalent
Maxim Heijmerink op, samen met zijn broer Ruben.

Vanwege de gezelligheid en het geroezemoes vindt men
vaak de woonkamer een fijnere plek om te zijn dan de
eigen kamer. De vrijwilligers zorgen dat het voor elkaar
komt. In het hospice doen we er alles aan om het de
bewoners zoveel mogelijk naar de zin te maken!

Vrijwilliger Henk den Breejen kookt - met hulp van
Jacqueline Ribbert en Marco Wildeman - wekelijks voor de
bewoners. Om ook de bewoners te fêteren werd topkok
Wijnand Vogel uitgenodigd. Hij kookte samen met Henk
een speciaal menu voor bewoners en hun familie.

Geinspireerd door de vele kook- en baktalenten onder
onze vrijwilligers en medewerkers is een jarenlange
wens in vervulling gegaan: een kookboek met de
meest populaire recepten uit het hospice. Vrijwilliger
Mirjam Kolk was bereid alle foto’s te maken. Wat
betekende dat ze op de meest vreemde uren van
de dag naar het hospice kwam. Hans Webers van
de Marne Grafische Industrie bood belangeloos zijn
expertise aan om de hele layout te begeleiden.Zo
kwam dit unieke kookboek Koken met Nesjomme tot
stand. Hierin staan naast recepten voor in de keuken
ook recepten voor goede zorg alsook een interessant
recept voor zorg bij bewoners die juist niet meer
willen eten en drinken! Daarnaast treft men in het
boek leuke foto’s aan die een impressie geven van 10
jaar hospice.
U kunt dit boek kopen voor € 15 (excl. verzendkosten).
Wees er snel bij want de kookboeken zijn bijna
uitverkocht!
Het eerste exemplaar werd door Sasja Martel
overhandigd aan Henk den Breejen, die - ondersteund door Jacqueline Ribbert en Marco Wildeman,
wekelijks alle maaltijden voor de bewoners kookt.

Bewoners, familie en aanwezige medewerkers genieten
van de mooi gedekte tafel, heerlijk eten en een wijntje.

Ondanks alles vierden ze toch Valentijnsdag met hulp van vrijwilligers, die hun
kamer versierden en een romantische sfeer schiepen.

Voorzitter Samu de Leeuw onthulde in aanwezigheid
van vrijwilligers en medewerkers de levensfontein,
die ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan
aangeschaft is. Men kan een steentje in het water
leggen en daar een gewenste tekst op schrijven.

Met de ambulance van Stichting Ambulance Wens
(of Wensambulance?)naar het Anne Frankhuis en de
Hermitage dat een lunch aanbood. In het Anne Frankhuis
kreeg deze bewoner een speciale rondleiding, ook op
plaatsen die normaliter niet toegankelijk zijn voor het
publiek. Daarna een broodje bij Broodje Meijer.
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Gedurende het hospice lustrumjaar werden er
10 verwenmomenten aangeboden aan iedereen
die in het hospice werkt. Nel Verkerk, een van
onze vrijwilligers bood zo een verwenmoment
aan. Haar expertise is o.a. voetreflexologie.
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Op 9 juli 2017 vierde iedereen die in het hospice werkt
feest. De zandprinses gaf een ontroerende impressie - in
zand - van 10 jaar hospice, er werd gedanst en heerlijk
gegeten! De jeugd van de Joodse muziekschool MOCA
verzorgde o.l.v. Roi Shabat een mix van o.a. israelische
muziek en de zonovergoten dag maakte het onvergetelijk.

In veel situaties in de laatste levensfase
biedt cannabis comfort! Onderzoeker Arno
Hazekamp had een boeiend en inspirerend
verhaal over de groeiende belangstelling voor
cannabis als een vorm van pijnbestrijding.
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Op 16 november was het symposium “Identiteitsgebonden zorg…met ruimte voor iedereen”.
Fred Lafeber die namens het ministerie van VWS de
terminale palliatieve zorg coordineert opende het
symposium en uitte zijn diepe bewondering voor ons
hospice die als enige in Europa een Joodse identiteit
heeft. Chazia Mourali was de dagvoorzitter en dat
deed ze op een zeer betrokken en inspirerende
manier. Haar moeder overleed in het hospice en
hierover vertelde zij ook!
Tijdens het symposium – dat door 160 belangstellenden uit het hele land bezocht werd – stond de visie
en expertise van het hospice centraal: een veilige
en vertrouwde omgeving
creëren voor iedereen die
palliatieve terminale zorg
nodig heeft. De doelgroep
– mensen met een Joodse
achtergrond – heeft ook
specifieke aandacht en zorg
nodig door alles wat ze
hebben meegemaakt in de
Tweede Wereldoorlog of als
tweede/derde generatie.
In de ochtend stond de
zorg in het hospice centraal en werd deze toegelicht
door de initiatoren van dit unieke huis: Ruben van

Coevorden en Sasja Martel. Beiden kwamen met
talloze voorbeelden van het belang dat de Joodse
doelgroep begrepen wordt zonder dat deze per se iets
uit hoeft te leggen. Want het probleem is juist dat
deze mensen het vaak niet kunnen of willen duidelijk
maken. Begrip, erkenning schept veiligheid. Het hele
pand is ingericht volgens de visie van het hospice dat
het leven centraal staat en dat de dood bij het leven
hoort. Dit werd schitterend uitgelegd aan de hand van
de inrichtingsschetsen van Francis Saris die destijds
het hospice tot een kleurrijk, modern en licht geheel
maakte. Hospicearts Cylla Friedberg onderstreepte
het belang van complementaire zorg (laseren,
acupunctuur, massage, etherische oliën) zeker als het
gaat om comfort voor de bewoners.
Na een heerlijke lunch werd ingezoemd op een
paar zaken die van groot belang zijn in het hospice.
De Israelische Keren Arfi, nauw betrokken bij en
werkzaam in de palliatieve zorg in Israel schetste de
ontwikkelingen in Israel en voelt zich zeer gesteund in
de band met ons hospice. Zij sprak ook over het belang
van intimiteit in de laatste levensfase, iets wat vaak
onderbelicht blijft. Danny Brom, oprichter van een
trauma centrum in Jeruzalem schetste de situatie van
een ‘survivor’: hoe een trauma doorwerkt en wat te
doen in de laatste levensfase zodat iemand het leven
kan loslaten op een rustige wijze.

