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"Ik ontdekte dat de behandeting die in een hospice wordt
gegeven, heel goed past bij het Joodse concept van omgaan met

terminaal zieke païiënten. Dit hospice was in eerste instantie
bedoetd voor overlevenden van de Tweede Weretdoorlog. Het

idee was om deze mensen op het kwetsbaarste moment in
hun leven zorg te bieden. Zlj hebben amper fami[ieteden en
velen kampen met trauma's uit het verleden," zegt Sasja. "Ik
wilde hen een herkenbare en vellige omgeving bieden aan het
einde van hun leven."

Onlangs vierde Hospice Immanuel zijn t+-jatigjubileum.
Het hospice bestaat uit acht kamers en er werken zo'n zestig
vrijwittigers op verschitlende terreinen, waaronder vijf artsen,
drie coördinatoren en een ïeam van verpleegkundigen. Sasja
veriett dat zij op het idee kwam rond het jaar 2000, toen zij een
tezing gaï in een ander hospice. Dit was de aanteiding om samen

q
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met huisarts Ruben van Coevorden het Joodse hospice op te
richten. "Hij bracht de medische kennis, ik de inhoud," aldus

I

Sasja. Die inhoud is onmiskenbaarJoods: erzijn twee keukens,
i

:l
r!
I
I

één voor vlees en één voor zuivel en de maaltijden zijn strikt
koosjer. Op vrijdagavond worden kaarsen aangestoken, wordt
kidoesj gezegd over de wijn en er wordt moutsi gemaakt. De
sjabbatrege[s worden in acht genomen, er wordt geprobeerd
op sjabbat geen elektriciteit te gebruiken. Ook de Joodse
ïeestdagen worden volop gevierd: met Chanoeka worden iedere
dag kaarsen aangestoken en op Pesach wordt de Sederavond
gevierd. Maar ook niet-Joden worden hier verzorgd. Zo verbteef
hier onlangs een Palestijnse vTouw, een religieuze mos[ima,
geboren en getogen op de Westetijke Jordaanoever. Het was
bijzonder. Haar goede vriendin Joessa zegt: "Het was he[emaal
geen issue dat het hospice Joods is en zij Patestijns en mostim.
VanaÍ het begin was het duidetijk dat het hier om de lieïde gaat
en het respect dat mensen voor elkaar hebben."
De mensen die in het hospice verblijven worden bewoners
genoemd en niet patiënten, omdat in deze fase van hun leven
niet langer geprobeerd wordt hun ziekte te behandeten. Het
sleutelwoord daarblj is'comfort'. Het team probeert deze fase
in hun leven zo comfortabet mogetijk te maken. De probiemen

waarmee de bewoners worden geconïronteerd, zijn heel
specifiek. Fysieke ongemakken en vooral pijn, proberen de
verzorgers met a[[e middelen te verlichten. Maar ook mentale
probtemen, bilvoorbeetd angst om zich onwelte voelen of om
te gaan slapen. Vee[ bewoners proberen uit alte macht alert te
blijven en te biijven eten, ze[Ís als hun lichaam anders aangeeft.

Ze wilten de touwtjes in handen houden. Dit Íenomeen is
voorat duideiijk te zien bij de Joodse bewoners. Ve[en van hen
proberen tot het laatste moment volte houden. Dit zijn mensen
die hebben geworstetd met angsten, nachtmerries en soms
groot verlies.

,,.......,,....*

Het hospice heeft B kamers voor huurders
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Ik herinner me nog goed mijn eerste indruk, toen lk voor het
eerst op gesprek kwam.
ik was totaal verrast door de aangename sfeer, de
persoonti.lke aandacht en hoe netjes en goed georganiseerd
het hier was. lk voelde dat op deze ptek het leven wordt
gevÍérd. Naasï alle complexiteit is er ook levensvreugde die

Een uitdaging die

Rafael Saidoff (61) rr 1 Arlslelrreen
is een Israë[iër die at zs jaar in
Nederland woont. Hij werkt
Íutltime als onderzoeks- en
statistiekconsutent bi1 KLM.
Sinds twee jaar werkt hij ook ats
vrijwilliger in Hospice ïmmanue[.

zeer voeIbaar is."

"Bij

IvIDA gaat het om levens redden, terwilt het er hier in het
hospice gaat om het verlangen óm te leven, los ie [aten. Er
wordt rege[matig over gesproken dat ook de bewoners naar
dat moment toe moeten groeien. Dit vergt veel inspanning
van zoweI de bewoners ats de staf.
Aan het begin is dat bedt een mentale uitdaging. We zijn
gewend om na te denken over hoe we ievens kunnen
redden, maar hier is het belangrijk om te weten hoe je

iemand kunt helpen om los te laten. Het doeI is de bewoners
te helpen hun laatste levenslase op een prettige manier af
te sluiten. Om ze te helpen a[[e angsten en zorgen te laten
varen. Dat is niet minder betekenisvol dan levens redden."
"Dus laten we het leven goed teven, in de zin dat we dingen
in proportie btijven zien. Na etke dienst kom ik thuis met het
gevoel dat ik overal tijd voor heb. Ik leg de kleine dingen
die me dwars zitten naast me neer en weei dat ze niet echt
belangrilk zijn. Het geeft me een duidetijker bee[d van wat
ik witin mijn leven, wat betangrijk voor me is en waar ik het
juist minder serieus wiI nemen of los wi[ laten."
"Door mijn werk bij MDA heb ik geteerd afscheid te nemen
en een zekere mate van emotionele afstand te bewaren. Dat

Ë

je ziel vervult

Hij kwam voor het eerst in contact

met het hospice toen een famitietid
ziek werd en daar verbteef. Rafael bezocht
haar en hietp haar famitie. Zo teerde hij het hospice kennen.
"Ik ging naar huis en vertetde mijn vrouw: 'ik heb een ptek
gevonden waar ik graag vri.iwitligerswerk wil gaan doen.'
Ik zag hei personeel, atte vrijwittigers, de aandacht en de
sfeer en het voelde bijna heilig. Hoe langer ik hier werk,
hoe meer ik me realiseer dat deze plek zelfs nóg speciater
is dan ik eerst had gedacht. Het geeft invu[ing aan mijn
leven en verscherpt miln beetd over de zin van het leven.
Het beinvloedt mijn gedachten en verandert hoe ik naar het
teven kijk. 1k merk dai het geven aan een ander een heel
positieve invloed op mij heeft. De mensen die hier verblijven,

bevinden zich in hun iaaiste levensfase. Voor deze mensen
zorgen, geeft je een ander perspectief op het leven. Zo ben
ik veeI meer gaan houden van mijn eigen leven en van de
levens van de bewoners, van elke minuut dat zij in teven
zíjn. Ats een bewoonster bijvoorbee[d vraagt om een film
te mogen kilken, of vraagt of ik een stuk f ruit voor haar wil

is betangrijk. Hulp en steun bieden is mijn taak."

snijden. Dan denk ik: misschien is dit wet de laatste fitm die

GaL beschrijft momenten op haar werk die voor ons
misschien eenvoudig lijken, maar voor haar van grote
betekenis zijn. "Een bewoonster witde heel graag dat we
op vrijdagavond de kidoesj op haar kamer gingen maken.
Vaak maak ik de kidoesj met de bewoners in de zitkamer,
maar zij vroeg of het op haar kamer kon. Dat deed ik, en op
dat moment barstte zij in tranen uit, zó raakte het haar. 1k
voelde grote behoefte om samen met haar te huilen. Het
was zo emotioneet en krachtig, wij samen in die kamer. Een
hoop dingen vieten op dat moment op zijn plaats, tijdens het
Luisteren naar de kidoesj. A[s ik klaar ben met mijn dienst en
terug naar huis ga, denk ik geregeld aan hoe bevoorrecht ik
ben om dit soort dingen mee te mogen maken. Om aanwezig
te zijn op deze bijzondere momenten van menselijk
contact. Twee mensen die elkaar zonder gezichtsmaskers
ontmoeten, is een ontmoeting met een persoon in zijn
puurste vorm."

ze ooit in haar leven zalzien oï het laatste stukje Íruit dat ze

"Sinds ik hier vrijwiltigerswerk doe, is mijn beetd op het
hele concept van leven en dood compleet veranderd. ]k
accepteer de dood als onderdeeI van het leven, omdat leven
en dood bij etkaar horen. Zodra je dit accepteert, ga je het
leven meer waarderen en zuiverder leven. Het beseÍ dat ons
teven titdetijk is, ieeft heeI sterk bi1 mij en beïnvloedt mijn
gedrag."

"ln het team

kan ik opentijk praten over al deze gevoelens,

iedereerr is echt geweldig. Er is steun voor elkaar,
begeleiding en een open gesprek."
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zal eten. Atles krijgi een diepere betekenis en een grotere
intentie."
"Er zijn ook moeilijke momenten. Elke keer als ik een
bewoner ontmoet die jonger is dan ik, heb ik hei er erg
moeilijk mee. Dat heb ik ook bij bewoners die hier al langer
verblijven. Je hecht je aan hen op een bepaalde manier en
soms voe[t het alsof je een vriend verliest. Maar tegeli]kertijd

ontwikketje ook het vermogen om emotioneeI afstand te
nemen."

"Ik kan eerlijk zeggen dat een deelvan mij verstaaïd is
geraakt aan dit vrijwiItigerswerk. Ik zie niet in hoe ik er ooit
mee zou kunnen stoppen of hier weg zou kunnen gaan. Ik
ben dat ook helemaal niet van plan. Toegegeven, aan de
ene kant voel ik me overbelast, aan de andere kant geeft
het mijn leven inhoud. Het is alsof je een sport beoefent die
moeitijk en uitdagend is, maar die je tegetijkertijd heetveel
votdoening geeft."

"Het is een emotionele uitdaging die je ziet vervutt. Ik
herinner me een geval van een bewoonster met een conrplex
en moeitijk levensverhaal. Tijdens haar verblijf in het hospice
voetde zij veel woede enzezei boos te zijn op iedereen, Ik
was in staat om haar boosheid te begrijpen en liefdevotte
aanvaarden en dat voelde zij. We raakten echt bevriend. In
de laatste uren van haar leven wist ze dat ik aÍscheid van
haar kwam nemen."

6ro

p.rooMlue 'uoop

ueï
,,'

ï.reM lrp 1r eoq ueBern [1ul uepueru s1y,,
1 [r1e>1e r-u sol u o u lrz

ub pu oqr en "ree)il o leLlJ

aaml orq 'uëAol el nu uo rarLl 1eq ur 8ep allo uro sr 1ftrBue1eq

laq lep 1eonaB lau lïreisre^'sr rpeqslaMl ue^ol leq lep +osoq
I

u' p n u D w w

t

»

t

d so

L.l

sp o o

[@aÍu !

9t90zz, - o(0 uoojapl
I

U' p n u 0

w w D) t d so

Ll s p

o o [' /1AA /vl

laH 'uolaprePM uaJel sarlrue] unq ua sreuoMaq ëp qeq IL,
'srnq reeu oou slaru uraëu
,,'actdsoq ]oq ur leeluelle lllttq teH

ll

'leal nu ua rèrr.l loq ul )l lep ]asaq loLl ue deqcsualenn ep
st '1d1aq [ru
ree6 'Frzeanuee plr11e ulrz ualqrepaB ezeq
lervr
'ultz
]oouJ
uorq3ssrru ro rauoMoq uoe lsuarp epueBlon
]eru
lr loom'eB srnq reeu ue >1Lenn uftr-i.r ]eul uaq
1ez

ulrr-u ur 1ep

'o3rdsoq loLl ]ou.r s)oorlslqcol +o ogze 6ïrn-90 do uoroc
leqlrh ]eLU do ]celuoc uep u.rooN eue8er1 àërleul-rolur roeN
'sortrcuni epuollrqssre^ roo^
sreBrllan[urr eMnoru ie€u

leoz do

plr11e sr ]onueu.r.r.rI

eotdsog

,,'sr 1irle1ueq1e uen sueS:eu 'qeq uere8e8 Eep
orp Ir ieM ]Ep laoM >ll rapren roam ïr ue>1 ue peoB aLu )ir leo^
')erue^rooM lsuarp ap ue^epuro ]or.{ ue€ )r slv uooropar JooA

LUoIlaM

u..rJEM

uoe 'arB:eue eBr]]e:d ueo lsreeq L3 ella8ueB

uÍrz lee8 selle ua uolroM leLU

loerp

11

urBoq 'LUo1ueuurq Ir

s1y 'ueuueds el ur 1qtre leru eÍ l1eoq a[ 'uee8 e1.l1azuen 11Ír1
sellV l)€eLUaëuu eI len.iano uelerd 'ue1ap ueFurp ptr11e 1un1
a6 'preq8uoqruees ue^ leonaB uee ue roe+s aBrlleLd uao loo^
ue8roz l"ronLuee] ]oq ue leone8 eufg 1eH 'LUee] ugg sle uouEs
leeLUejle uaïraM er,n ua rueezdlnqeq 3re sr leeuosred 1a;1,,

reelï I! slv'ualel
az lep

II

'tLuo>l

peq

u[ruu

unq uen ese] elsleel ep ur 'u[rz ]eeurLrral

traoM le 'uasueLu sp laLu l3Etruol

ueeul lL,

loonrlour

'4eeB ua]epue uee

apuoll q3s-ro^
r

+o

pÍr11e ulrz 11

,, uoop )JoM ]lp
]tn ]eLl tepulo'sr 1lrlreou-r ]otu ieq ]ep l!

ïr

'er8reue
,,'orlrule,L uoo sle rërq lloo^ 1e;1
ap uo ual:pluo3 op 'unals alllesuaul ep 'serBrlar alle ue^
arleldecce ap 'uasuoLu ap 'Jaels ap 'pmnoruon eploo^ traH
'apua1 uergt
1e 1e1d azep 1r 1ep leoneB laq ïr peq 'LueMI
actdsoq loq ul lsJee ]eq .lool )l uaol'uaq spooc ).lr l€pLuo ïoo
'trloon srnql sle traq lepuro uolle^A al raiL.l uro ulg 1aq purn 11,,
,,'q3rs ue uaneE latl sr '4eeB laoneB peo8 uoe ua

trsaeur leLl ÍrLu lenn reeu u[g sr praqreeqlu€p arg 'eop Ir ]eM
Loon p[r11e Íru ueluep ueps]erlrue] unq ua srauomeq aO

':aeq[up ulru: sr ueneB 1lr1ep:eeruuoonug
Eee:E erp uaq pueu.rer 1r 1ep deqosualem ep
Joop,, 'oz lBez ,,'irnueuutq ue^ lutol leH,,
lanueu.rLUI acrdsog ur reel sez uadole8le

op ropuoreem'ueBurl1a1su13:oz

'sruelaleq ilee8
uo ]purqJe^'uololsuEe uosre€>l ue uapprq uotues ]eH 'lalu
ulrz spoo6 nu oz ]o 'uopplq uoilrM ëou.r erp uosuoLU

ur

1.]erusreBrll i,r,r[un

èz ]aop uarel eler, lV 'puelrepoN
reeu eurolqfe eplarlaB reeq Ë86ï ui
opsr0] luErlez ior.llsf ëqssrleersl oc

'Euuen;e e;epuozlrq uoo rol.1]s: ]pur^ uepplq 1lrlueuueze8 ]eH

llM

\

ua^46 »;Íl;apree^ Joo^uo
uesrEEï p>loouËql ue^ ualalsuEV

ozaz-zI-97

