SVP bezoekt Hospice Nijkerk e.o.
De Spakenburgse Vrijheidspartij schrijft in haar presentatiegids dat ze solidair wil zijn met veel
maatschappelijke organisaties. Het Hospice Nijkerk e.o. behoort hier toe en deze instelling wordt ook
genoemd in de fraai weergegeven gids. Het drietal vertegenwoordigers van de SVP, Henk van
Diermen, Hans van Tamelen en Peter Frans Koops werden gastvrij ontvangen door mevrouw Alida
van der Hout, die werkzaam is als coördinator in het hospice. In een voorlichtingsfilm werd een en
ander getoond over het reilen en zeilen van dit barmhartige werk. Voor de politici was het zinvol om
te weten dat er middelen gebruikt worden om vrijwilligers op te leiden. Ook werd duidelijk dat de
vestiging in Nijkerk goed voorziet in de behoefte van de inwoners uit de gemeente Bunschoten. De
zorg wordt verleend door goedgetrainde professionals en een grote groep vrijwilligers die ook thuis
bij de mensen zorg kunnen verlenen. Van belang is dat ieder mens recht heeft op respectvolle en
liefdevolle stervensbegeleiding, dit alles vanuit een christelijke identiteit. Op de vraag hoe wordt
omgegaan met het moeilijke en tere onderwerp euthanasie kregen de gasten te horen dat dit niet
plaatsvindt in het Hospice. De SVP kan terugzien op een geslaagd bezoek waarbij er ook nog een
rondleiding was en enkele kamers konden worden bekeken. Voor familieleden is het ook mogelijk
om in de laatste fase van het leven dicht bij het betrokken familielid te vertoeven en ook te
overnachten indien gewenst. De SVP kwam niet met lege handen. Allereerst werd de presentatiegids
overhandigd, maar ook werd een door lijstduwer Hans van Tamelen gemaakt gedicht en tekening
voor de inrichting van het gebouw geschonken. Het gedicht beschrijft dat de dood is als een schip dat
uit de haven vaart.

Hans van Tamelen overhandigt gedicht aan Mevrouw Alida van der Hout van de Hospice Nijkerk e.o.
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Hans van Tamelen toont zijn gedicht. Dit is een geschenk aan Hospice Nijkerk e.o.
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