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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

met huisarts Ruben van Coevorden het Joodse hospice op te

richten. "Hij bracht de medische kennis, ik de inhoud," aldus

Sasja. Die inhoud is onmiskenbaarJoods: erzijn twee keukens,

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.
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Het hospice heeft B kamers voor huurders

q

\ "\

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



Lto

'lenueuulï

oordsoH ro^o ïr eprooq oZ 'alrdsoq uoo ul seM JetrsElllMlu^

arp ulpuarJA Jeeq uPe JooA eul oplols ulpueu^ uef ,,

,,'ueeB uouunl ol Eels ap ueË eeul

rarq ïoo ra uro ulrz noz Sooue8 paoB spuejlapaN utlur lEp

]U€LUOLU loLl tro} ualL{3eM uoï }oru }seeq Ir }ep oLrJ.rouurJëq

ïI 'Broz uen perqeB 1eq do leroon'lsaanneB uenel ulrur uen

leap lfrrBuelaq looz uoe p[r11e sr 1rensraB1111mfu1 'uoop ei

llennsreBllllrvrltr^ pueuopaN ut loo LUo [rut toorr )lrunnleu

leëq oploo^ leq uo (VCl ) Luopv pr^EC ue8el4 trq

reBr11r,mlu,r oqT uhLU Jeu€A )lr sem lo€JSl uI,,

r ')l Eeern,,iueop ueeB lueQ ecrdsoq uae

ur >lreansre8rllnnlur e[ 1ep ]oq ]uro)i aoH,,
'1tr1epeq ua Euo[ UUIII eZ uaroq uoo]olol
ap roop'qrelurllB re€q >1r ue1 'leerds reeq

ïr slv'lenueLuuul acrdsog u1 le8rlytvr[un

s1e lrz 11rem rBe[ uee urnr lV uepJalsluv
ue^ irelrsrëArufl op uee luopnlsepunlseeueB

eqosrlaersl uea sr !ee[ 9Z 'BlaS IE5

uaPPar sua^al sle 4[;r6uelaq ua^I
'uala8rëA laru reeq uellnz

aM'ZZoz uenueIur uepapo^o sr qleqsall ',,"'ue "' ue ualueld

ap JaAo uaral oz noz ïr uo uauolsBuel uorepurï.ra uopnoz

ueo 'uauloqsnr13 ua -ope3o^e'ueuraolq loLu uaqqaq

urnl uaa ua uaroluolspuor ualym uoz ap ur Eee:B reep noz

lL, :lerz qcrz roon 8urploëqra^.reeq ur oz orp slooqqU ap

ro^o lopre^ ilallon oZ ,.'uazrèr irM slaoqqrl a[]peu no[

IëLu uoures o]§]oruolle taq Il lep lauo^ pueuapaN ul

srarloersl ap et 1ep Seer8 leeq lrM Ir reeLu 'eC,,:az lplooMlue
'uanftlqcs Beut lrn[un leeLl]o^ teeq lt ]o Seei^ qlaqsall ïl slv

,,'lstnlue
re^rnz loo pllua)tlia8at Leerx 'sr ]ar1ul+op ue Erloupra^ loq

lepuo xeldr-uoo oz sr troH 'uaulol noz 3nre1 puone epuaBlon

op ).lr sle uftz noz 8ou ra lrz lo 1e ar"u Eeorn Ir ua eo] uee trLllais
re sen [r7 deels ur lor^ ez uo 'ez rez 'ulgr laeq lz puol ]e0

'uoulem a1 do reeq Luo pBalaB areq ep do uapueq ulrw yt

qaq 'peq pnol Era 1aq trz lepug 'ue11rz uenlr1q aplrm ]e€Ll

lseeu Ir lo Baorn tr7 'lqoerqaB peq reeu Ënrel nnnorn uee

ïr qoLl'plooqroo^trq laa)i uado;eBly'praqBrpequrJeq ue^

ualuau.rou.r 1oo u[rz re ]eeh 'uesuauJ alarz B:e Joon uo8roz

leq sr 'leeB Lro 1lrlueBre laq reEM'pur^oq ur nu aLU >1ueeM

ue sr Srpou rerL{ arp puelsao}spooLLraB ap saperd sr 1r6 'uee8

at.ioopropuo uee leeluarr-r ra 1o ulrz o] uallo.r]eq [rqre repuoz

uëAaB lun) sa11e at uueervr'arsseduro3 uel 1ee1s apleedeq

uoo 'uel arielrpauJ uel Ir orp pueisaolspaouleB uaa sr .r3

'ueuoleB sem iqcerel >ield

elsrn[ep do 1r 1ep )ir aplaon lsuarp olsrao ap ]euen lV,, :puou^

apllozarp uee Ir Joarq3s Jelel uoïaM reed uea sed 'edÀt

pueBrozren uea lqoa leru ue pree uen qcsry{1eue 1[rleueu
uaq 11 'ulrz noz ueEal relez ra 'apual [rtu arp uaereper 1ep

lqsep )l trEpruo uarol1 ieru Buruauu sueLurapue apllM ïï
'uassed

noz [rlu [rq laq ]o tsiM ]aru )ir ]epLuo pu€uaru uee ]aq lr
eplolro^'uoFaq lremsreBlllmtun lou )l uaol'laop aol 1q3a

ro leM uerz au }eel ue puro,reB ploeqpleJeM utrLu Ueeq leg

'uane1 u[rur do ]cedur enerlrsod oLUJoua uaa letrlrmi
Jepuoz UaoL1 >1e1d ela6 'ulrz a1 ;eeru [ru roon 1eelq 8nra1 et

Bfttï 'UeeE e[ 1em 9qcr1c loH 'sr ap]erl op IJo]s aoq leroo^ uf
'ualeq leoLu lueuou eBrprnt

ue uepls ue1 do1 ulrz do uenel eÍ laus ao

re lrLu uapJauuueq aaMl ero .,'plooleq reeL{ l(
ftq tez .,rooq Uooq lq3a laq lep 1arg,, 'ueeB a

uaolle teru peq ploolaq reeq t1q lep spm uaper aO 'uea[r1q e1

LUoq flq uuo [rr-u frq Beorn'EurB ua]o ]rn uepuoun loul Jaal uea

fiz ueol 'ulrz uueq lrq ez aplrm uep ]upM'sem re11em 1e lrq

]o ual3ot1o a1 u:o ueeB ol ualoq Jeeu uola LUo sro8rllm[u^
ap uen ug? uee ez Seorn 'ualuup al slar Jo uoruo) o] uepe
do 'ue11eq e1 uo 3u1E uepouoq reeu lrz ue derls trq qe s11e7

':ee>11e ue8al .e[1er1, ue .eÍ1eqrs, oz uaprez

8ep eleq ep u; 'uadels ua ueqonop 'uale :salie rarq paap ua

epor:ed alaq ëp apua:npe8 rarq ]ëolqro^ aZ 'uaelle apuof,as

uee8 ueq ]orl 'LUeq epBiozron [rz ua paqsuoosredeemi uea

larq ueEarl [r7 'uarenn ]a]s lolop]erl uo osolf, repuozlrq uae

a11arz ulrz rggn 1oo lz 1ep 1ce:rp 8ez ag 'lau8rep'1 rauped
ulrz 1au-r uaaqJorq opsrnq]el ue[ 'ualeon a1 peoB ]aru Llf,rz

trq uoBaq esouBerp op roo^ pueeu uoe reeneBug '1eus

Íun 1:erls [rg 'erue1ne1 upn r.uJo^ anersserBe ]soour ep up^

ue8erlaB peq asou8erp ep Írq gepeu laann ueaE 8ou rarq

uuenn>1 trg 'pll4aol eEuel-ts do'(Lueeu alqca uhz teru) uet
'ueu eBuol larie]or uao Jorq poolreno uepele8 ue>1arvr reed

uol ']reerp uo y[rlapuralrn uëAal ]aq leenrr do ldram 1qcr1 lep

leeqJaA uao 'qJrs uE leeqJs^ 1lrlasueu uaa lBrproomuoBauo^
'lr.Lro) Jorq orp ueoropel 'uopaol^Uraq ]retrrlEMlSUa^ol
azuo orp ue uaurJon suo arp s.euraLll alorB ep ulrz leH

'rauped ue ue.rapurlural>i'uorapurl unq ulrz'lpnoqErzaq

ualsaou ap treM'ueqqoq ueepeB uanal oulez1rem unq

ur lrz leal leno s1[rlenneu uelerd srauonneqacrdsoq e6

aPrall ap s! {ra}s
::1"'I'ff

,: !".!-'i
. a,

-



Ë

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

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

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

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."

"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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Een uitdaging die je ziel vervult
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[.
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
snijden. Dan denk ik: misschien is dit wet de laatste fitm die

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

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."
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