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Bewoner geniet van jong leven….

Vanuit het hospice
W

e hadden gehoopt dat met het
uitkomen van deze Nieuwsbrief de
coronaperikelen achter ons zouden
liggen. Helaas geldt ook in het hospice nog
steeds een coronabeleid, met als uitgangspunt
de bewoners alle zorg en aandacht te geven
die ze nodig hebben. Dit betekent ook dat ze
meerdere bezoekers per dag kunnen ontvangen.
Wij kijken steeds wat kan en wat op dit moment
absoluut niet mag omdat het ons aller gezondheid
in gevaar brengt. De meeste vrijwilligers en
medewerkers zijn gevaccineerd en dat geeft een
stuk rust. In onze
woonkamer is
weer meer leven
in de brouwerij.
Familieleden
komen samen met
bewoners gezellig
koffiedrinken en
ontmoeten anderen.
Een groot succes
was de verkoop van
onze Hebreeuwse
Chocoladeletter
Chai afgelopen
winter. Er werden
meer dan 4000 letters verkocht! Omdat de
chocoladeletter inmiddels alweer 10 jaar jaarlijks
verkocht wordt kwam er een bijzondere editie
op de markt, en in diverse smaken. Frits Barend,
Jeroen Krabbé, advocaten echtpaar Knoops, Huub
Oosterhuis, Femke van der Laan en vele anderen
ontvingen een letter, gingen op de foto en werden
hiermee ambassadeurs van ons hospice!
Op 15 mei bestonden we 14 jaar en dit hebben we
gevierd volgens onze coronarichtlijnen: in de tuin

en serre met de deuren open en steeds in kleine
groepjes. Feestelijk was het maar niet zoals we
gewend zijn. Ter gelegenheid van deze verjaardag
hebben in samenwerking met Vos Catering een
doosje kosjere chocolaatjes Chai op de markt
gebracht. Deze zijn het hele jaar verkrijgbaar op
diverse plekken in Amsterdam en uiteraard ook in
ons hospice.

In samenwerking met Vos Catering is een doosje kosjere
chocolaatjes ( stuks) Chai gemaakt, verkrijgbaar
gedurende het gehele jaar, waarmee men ons hospice
steunt. Verkrijgbaar à  in het hospice maar ook o.a. bij
Mouwes en Joods Historisch Museum. Een leuk cadeau om
weg te geven met de feestdagen!
Met hulp van diverse fondsen en stichtingen
konden we dit jaar nieuwe airco’s aanschaffen,
de lift een mooie upgrade geven, fauteuils
aanschaffen. En onze beroemde kersenboom –
helaas doodgegaan - die vervangen is door een
nieuwe, dankzij een facebookactie.
Kwaliteit van leven zit in grote en kleine
dingen. Onze bewoners gaan vaak weg met
de Wensambulance en komen dankbaar en

geïnspireerd terug. Helaas overleed de oprichter
Kees Veldboer onverwachts in juli. Hij heeft
duizenden terminaal zieke patiënten geholpen
met het vervullen van laatste wensen, zelfs
iemand die naar Israël wilde en met hulp van hem
en ons daar ook kwam!
Nieuwe plannen zijn er ook en volop in
ontwikkeling. Het hospice wil graag een plek
creëren waar mensen met dementie in de laatste
fase van hun leven die zorg krijgen die bij hun
ziekte past. De groep mensen met dementie
neemt jaarlijks schrikbarend toe. Velen willen zo
lang mogelijk thuisblijven. Als de mantelzorgers
overbelast raken en de zieke niet langer thuis
kan blijven ontstaat er vaak een probleem omdat
verpleeghuizen (inmiddels weer) wachtlijsten
hebben. Om deze mensen te helpen ontstond het
idee van een hospice voor mensen met dementie.
Op dezelfde leest geschoeid als ons huidige
hospice: een Joodse identiteit maar open voor alle
gezindten.
We zijn naarstig op zoek naar een geschikte
locatie wat een moeilijke opgave is in de regio
Amsterdam. Het hospice heeft grote erkenning
voor dit initiatief gekregen door een subsidie van
€900.000 van de Gemeente Amsterdam uit de pot
Joodse erfpachtgelden.
Wij hopen dat u ons blijft steunen, want als goed
doel blijven we deels aangewezen op donaties,
groot en klein! Mede namens de bestuursleden,
medewerkers en vrijwilligers wens ik u allen een
goed en zoet Joods Nieuwjaar toe!
Sjana Towa Oemetoeka 5782
Sasja Martel, directeur
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Van Eefde naar Amsterdam

H

et komt niet vaak voor dat wij een bewoner kunnen interviewen voor onze Nieuwsbrief. Meestal is men te ziek en is een
uitgebreid gesprek over het verblijf te belastend. De heer
Fred Senator was niet alleen bereid maar genoot ook zichtbaar van
ons gesprek!
Waarom helemaal vanuit Eefde naar
Amsterdam?
Vanwege de joodse identiteit van het
hospice is hij hierheen gekomen. Zijn
familie is eerst op onderzoek uitgegaan
en heeft het hospice bezocht en zeiden
daarna: Fred het is grandioos daar.
De afstand tussen Amsterdam en Eefde is
net zo groot als tussen Eefde en Amsterdam. Hoewel de meeste Amsterdamse
joden dit niet zo ervaren. De mediene (de Joodse gemeenschap buiten
Amsterdam) lijkt vaak ver weg van Mokum. Hij heeft zijn leven lang een
grote bijdrage geleverd aan de Joodse gemeenschap in de mediene.
Zijn vrouw verblijft in een verpleeghuis in Eefde en omdat er geen plek
daar voor hem was wilde hij – toen bleek dat hij ernstig ziek is - heel
graag naar een hospice toe, het liefst zo joods mogelijk. Hij had wel
eens gehoord over ons hospice maar was er nog nooit geweest.
Wat vind je zo bijzonder aan dit hospice?
Hij vindt het hier heerlijk en geniet vooral van de zorg die de vrijwilligers met zoveel geduld geven. Hij hoopt dat hij niet te lastig is, hoewel
het in het begin moeilijk voor hem was, wat hij zich gelukkig niet meer
herinnert.
Hij heeft geen pijn, eet en drinkt nog met plezier…houdt van een
biertje en geniet van het gezelschap van vrijwilligers, medewerkers en
bezoekers. Hij genoot van het Europees Kampioenschap voetbal en de
Olympische Spelen. Het liefst kijkt hij in de gezellige woonkamer waar
hij op zijn wenken bediend wordt.
Fred is een hartelijke man die graag verhalen vertelt en van het leven
houdt. Hij begrijpt niet dat er maar 1 hospice zoals het onze in Europa
is. Een hospice met voortreffelijke zorg en nesjomme: dat gun je toch
meer mensen! Daar mogen we best heel trots op zijn, vindt Fred.
Elke dag komt er een rabbijn om hem te helpen bij het aanleggen van
Tefillien (gebedsriemen). Het is een dagelijkse verplichting, die Fred
nakomt als belofte aan zijn vrouw.

Onder leiding van Job
Bisscheroux zijn er 
mozaïeken gemaakt.
Deze komen aan de
voorgevel van het
pand zodat er bankjes
ontstaan. Gekozen
is voor vruchten die
in Israël groeien:
druiven, olijven,
vijgen, granaatappels, gerst. Vrijwilligers, medewerkers en bewoners lieten met veel
enthousiasme hun creatieve talenten zien!
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De oorlog
Fred overleefde de Tweede Wereldoorlog met dank aan zijn onderduikouders in Holwerd. Die hebben de kleine Fred (van zijn derde
tot achtste levensjaar) liefdevol opgevangen tijdens de oorlog. Hij
beschrijft dit uitvoerig in het boek dat gaat over het leven van de
Senators.
Hij doet een opmerkelijke uitspraak: “We hebben ons joods zijn te
danken aan onze medemens”. Dit geeft zijn dankbaarheid jegens zijn
onderduikfamilie goed weer. Of hij in Holwerd had willen blijven was
geen vraag. Hij heeft altijd contact gehouden met deze familie, die te
bescheiden was om een Jad WaSjem onderscheiding in ontvangst te
nemen. Hun medaille was het contact dat altijd goed bleef, zo zeiden
ze.
Een groot deel van zijn familie was vermoord en na de oorlog is hij door
zijn zus gevonden, na een lange zoektocht. Fred werd meegenomen
naar Amsterdam naar een oom en tante. Vervolgens kwam hij door een
nichtje in Arnhem terecht in een gezin dat graag een jongetje wilde
adopteren.
Van slager naar suikerspinnen
Met zijn charmes en talenten heeft hij diverse beroepen gehad,
waaronder slager. Hij heeft in bedrijven gewerkt waar men hem nog
vele jaren na vertrek nog steeds herinnerde. Het meest treffende was
zijn verhaal dat hij met groot succes op de markt in Enschede enorm
veel suikerspinnen verkocht terwijl zijn voorganger dit niet lukte.
Het laatste stukje…
Fred maakt in het hospice uiteraard bewust mee dat bewoners
overlijden. Ondanks dat hij zelf ziek is leeft hij mee en stuurde onlangs
zelfs een kaart tot troost naar de nabestaanden van de overleden
bewoner en stak ook een kaarsje aan.
Hoe het laatste moment er uit zal zien weet hij niet…het kan zomaar
gebeuren.
Maar hij voelt zich hier senang, in een veilige en voor hem vertrouwde
omgeving.
Hospice met 10 sterren
Hij hoopt dat het hospice veel donateurs heeft en geeft als tip mee
dat elke donateur een nieuwe donateur werft. Dat garandeert het
voortbestaan van dit mooie, unieke Joodse hospice, dat 10 sterren van
hem krijgt!

Ter gelegenheid van het -jarig
bestaan van onze Hebreeuwse
Chocoladeletter Chai konden
kinderen van de Amsterdamse
Modern Orthodox Joodse Sjoel
(AMOS) een letter ophalen en
deze versieren. “Versier het
leven, versier de Chai-letter!”.
De ene letter was nog mooier
dan de andere. De winnaar werd de -jarige Raffi die de prijs in ontvangst
nam. Het bleek ook nog de achterkleinzoon te zijn van een oud bewoner
van het hospice. Dat maakte het extra speciaal.

Brechtje Lemaire is sinds dit jaar deel van
ons hospiceartsen team. Zij is verbonden
als huisarts aan de Zwaansvlietpraktijk
in Amsterdam Buitenveldert en behaalde
onlangs haar diploma als kaderarts
(specialisme palliatieve terminale zorg).

Een nieuwe ontdekking in de laatste levensfase

V

oor haar was het hospice een ontdekking, wat geweldig
dat dit bestond. Als ze veel eerder, toen ze nog gezond was,
ervan had geweten, zo vertelde ze me, had ze er zelf graag
vrijwilligerswerk willen doen.

Na vijf jaar ziekte kreeg mijn beste vriendin, 63 jaar, te horen dat
ze uitbehandeld was. Natuurlijk wilde ze graag thuisblijven in deze
laatste fase van haar leven. Vooral ook omdat ze hoopte dat het nog
zou lukken dat twee van haar zussen met een medisch urgentievisum
uit het buitenland naar Nederland mochten komen. En die wilde
ze dan natuurlijk om zich heen hebben. Maar de pijn was thuis niet
onder controle te krijgen en samen met haar en de verpleging en
maatschappelijk werk van het UMC hebben we met spoed gezocht
naar een geschikte plek.
Al bij de intake, vanwege corona telefonisch met beeldscherm vanuit
het UMC, voelde ze zich heel welkom. Daar bleek al de echte interesse
in haar als persoon. Heel fijn vond ze dat gevraagd werd naar haar
religie en hoe daar rekening mee kon worden gehouden. Als moslima
vond ze veel steun in haar geloof. Bang voor de dood was ze niet, wel
voor pijn op weg daar naartoe. Ze herkende zich in de visie van het
hospice om het leven te vieren en te gaan voor kwaliteit van leven.
Dat het hospice joods was en zij Palestijns en moslim is nooit een issue
geweest. Het was duidelijk dat er op deze plek liefde en respect was en
het erom ging dit van mens tot mens met elkaar te delen.
Dezelfde dag van de intake werd ze met de ambulance naar het
hospice gebracht. Ze hield meteen van haar kamer, van de warme

kleuren en mooie stof van de gordijnen, de fleurige dekbedden, het
uitzicht op de tuin, de schone en grote badkamer, de bloemen. Later
hebben vrijwilligers haar in bed rondgereden om haar de rest van het
hospice te laten zien. De tuinkamer werd haar geliefde plek en ook die
van mij en andere vrienden en familie. Ze ervaarde het alsof ze buiten
was in een bos en bloeide er op.
Ze heeft nog twee maanden kunnen genieten van alle lieve mensen
om haar heen. Haar zussen kregen een visum voor een maand en het
was een uitkomst dat s’nachts iemand bij haar kon blijven slapen.
De regels van corona werden gehandhaafd, maar er werd alles aan
gedaan om ook veel wel mogelijk te maken. Ze kreeg een band met
alle medewerkers. Verpleging, artsen, schoonmakers, vrijwilligers, de
coördinatoren, directie, iedereen is hier even lief vertelde ze steeds
weer. Ze had een groot vertrouwen in het medisch handelen, mocht
alle vragen stellen en kreeg eerlijke antwoorden.
Het hospice vertelde van de mogelijkheid voor een uitje met de
wensambulance en ze wilde nog graag een keer naar zee en kreeft
proeven. Dat is supersnel geregeld door het hospice en het is een
prachtige herinnering geworden aan een bijzondere dag. ‘’Ik ben weer
thuis” zei ze toen ze na afloop met de ambulance het hospice binnen
werd gebracht.
Ze heeft het leven opgegeten tot de laatste kruimel, zoals een van
de verpleegkundigen zei. Dit is mogelijk geweest door de bijzondere
zorg die het hospice verleent. Alles wordt eraan gedaan om wensen
van bewoners te realiseren. En ook voor familie en vrienden is er alle
aandacht. Eerder dan ikzelf hadden ze door als ik tegen mijn grenzen
aan ging lopen als vriendin en coördinerend mantelzorger. Een fijn
gesprek hielp dan enorm.
Dat we dit hospice ontdekt hebben en ze hier een plek heeft kunnen
krijgen, zie ik nog steeds als de beste ondersteuning die mijn vriendin,
maar ook ik heb kunnen krijgen. En ook haar familie in het buitenland
waardeert enorm de zorg en liefde die ze in het hospice heeft gehad. Al
hadden ze haar heel graag bij zich gehad, deze zorg die ze nodig had,
hadden zij haar daar niet kunnen geven. Het meest veelzeggend is de
warme band die mijn vriendin voelde met iedereen in het hospice en
haar woorden: “ jullie zijn mijn familie”.
José Oudejans

Een citroentaart met aardbeien draagt
bij aan een betere wereld
Hallo, ik ben Ben Leever en dit is de citroentaart met
aardbeien die ik onlangs voor de bewoners heb gebakken
in het hospice. Taarten bakken is een grote hobby van mij.
Al een paar jaar maak ik thuis alle verjaardagstaarten.
Omdat ik in september mijn bar mitswa vier bij de Liberaal
Joodse Gemeente in Amsterdam, moest ik een Tikoen Olam
(betekent: een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
wereld) project verzinnen: het is de bedoeling dat je iets
doet dat goed is voor de wereld. Ik wilde iets doen dat twee dingen samenbracht die voor mij
betekenisvol zijn: mijn liefde voor bakken en iets kunnen doen voor mensen in een moeilijke
fase die wel wat vrolijkheid kunnen gebruiken. Ik koos voor het hospice omdat ik het afgelopen
jaar twee heel belangrijke mensen na een ziekbed ben verloren. Mijn vader en mijn opa. Mijn
vader had ook misschien naar het hospice gegaan, maar hij ging te snel achteruit en toen kon
het niet meer. Na zijn overlijden waren er heel veel lieve mensen die ons gezin hebben geholpen,
ook door maandenlang eten te brengen. Ik vind het fijn om zoiets ook voor de mensen in het
hospice te kunnen betekenen. Het eerste verzoek heb ik al gekregen: een bewoner heeft zin in een
Schwarzwalder Kirsch taart. Dat heb ik nog nooit gemaakt, dus dat wordt mijn eerstvolgende taart!

Ook dit jaar organiseerden we een aantal
workshops, helaas via de Zoom. Grote
belangstelling was er voor de interactieve
workshop “Omgaan met agressie”. Ook
in het hospice komen we soms agressie
tegen en is het fijn om te weten hoe we
hiermee dienen om te gaan.

Alle feestdagen worden gevierd in het hospice
samen met de bewoners en hun familie.
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Hoe kunt u aan het Joods
Hospice Immanuel schenken?
Een gift zelf overmaken
U kunt zelf een gift overmaken aan het hospice.

Mede dankzij o.a. Cefina hebben wij 3 comfortabele
fauteuils aangeschaft ten behoeve van de
bewoners.

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.

Chazia Mourali schreef er zelfs over in haar boek
Einde voor Beginners: onze beroemd geworden
Kersenboom. Haar moeder woonde in ons hospice
toen de kersenboom bloeide, iets wat haar altijd
bijgebleven is. Helaas ging deze jaarlijks bloeiende
boom dood en werd er een facebook actie gestart
voor een nieuwe. Binnen enkele minuten was het
geld binnen. Nu is het wachten tot hij gaat bloeien!

De ambassadeur van Israël, Naor Gilon, ontving
de eerste Hebreeuwse Chocoladeletter Chai uit
handen van directeur Sasja Martel. Omdat de Chai
letter inmiddels 10 jaar bestaat is er een jubileum
letter gemaakt. Ook was er een assorti aan smaken
te bestellen. In 2020 zijn er 4000 letters verkocht
waarmee men ons hospice steunt en een uniek
cadeau in handen heeft.

BESTUREN
In mei nam Samu de Leeuw afscheid als voorzitter
van het bestuur Stichting Joods Hospice Immanuel.
Hij heeft zich 8 jaar bevlogen ingezet en was zeer
betrokken bij alles wat het hospice aanging. Erik
Meijer volgt hem op. Anne Roos Goudsmit en
Carolette Salomon hebben sinds dit jaar zitting
genomen in het bestuur. Op onze website is
uitgebreide informatie te vinden over de Stichting
Joods Hospice Immanuel en de Stichting Vrienden
Joods Hospice Immanuel.
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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 Sasja Martel.
Tel. 020-4420676 of
vrienden@joodshospiceimmanuel.nl

Colofon
Stichting Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081 JD Amsterdam
T (020) 4420676
E info@joodshospiceimmanuel.nl
www.joodshospiceimmanuel.nl
Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
1081 JD Amsterdam
Info: 020-4420676
Donaties: NL59ABNA0455444277
Als u een gift overmaakt dan svp bij de
omschrijving uw postcode en huisnummer
vermelden. De bank vermeldt uw adres niet meer.
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