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HOSPIES
Hospies . . . hospies . . ., neeje, ´k zou echt nie wete hoe ovve me dat in ´t
Slierechs zouwe motte zegge. Zurghuis meschie? Huis waer voor ie gezurgd wordt?
Twêê jaer geleeje lag t´r een dierbaor femilielid op staarve, toe is ´t is ter spraoke
gekomme. Was ´t nie beterder as tie naer ´t hospies zou gaon? ´t Bleek nie nôôdig.
Mè mekaor hè me hum, med ´n hôôp fantastische hulp, tot ´t lest toe, thuis kanne
verzurge. Dat is warschijnlijk de wens van iederêên: Magge sterreve i je aaige bed, i
je aaige huis, mè je aaige dierbaores om ie heene. ´k Weet nie hoe of ´t mè jullie is,
mor faailijk stao me daer veuls te waainig bij stil! En lae me eerlijk weze, soms is ´t
thuis gêên doen! Nie voor de pesjent en nie voor de femilie. Laet ´k nou onderlest
een folder in hande krijge van ´t hospies in Gurrekom! Mêêstal praote me liever nie
over dut soort zaoke, mor we zouwe ´t juist wel motte doen. ´t Ken voor ons aaige
van belang weze. . . of voor een naeste. . . We komme d´r aamel een keer voor te
staon. . . Aailijk zou iederêên die folder is motte leze!

Ondersteuning thuis
Kijk, dà ´s nou gelijk al nieuw voor mijn. De stichting Hospice voor de Alblasserwaerd
en Vijfheerelande kan ok hulp bieje bij de zieke thuis! Naest de hulp van d´n dokter
en de mense van de thuiszurg, kan de verzurging voor de femilie wel is te zwaer
worde of aarg lang gaon dure. En emotioneel kan ´t ok aarg zwaer, of te zwaer,
weze. Vrijwillegers kenne dan allêên al deur hullieze aanwezighaaid hulp bieje deur
is te praote of te loistere. De mêêste die zuk vrijwillegerswaark doen, hebbe wel ´n
bepaolde achtergrond, ze hebbe bevôôbeld gewaarkt in de verpleging of komme uit
´t maatschappelijk waark. Bovendien worde ze nie zô mor in ´t diepe gegooid, hoor.
Ze krijge ok hulp in de vurm van cursusse en bijscholing. Hoe dan ok, ´t zijn aaltijd
mense die van mense houwe, med een grôôt gevoel van meeleve en
betrokkenhaaid.

Hospies in de Haerstraet
In Gurrekom, in de Haerstraet op nommer 29, het de stichting een aaige huis voor de
opvang van vier mense. Iedere pesjent het daer een aaige, ruime kaomer. Aales wà
nôôdig is, is daer aanwezig, mor mag aangevuld worde med aaige spullechies.
Klaaine huisdiere magge zôwaer ok meekomme. Femilieleeje kanne aaltijd blijve
lozjeere. D´r is ok nog een soort gezaomelijke huiskaomer en ´n keuke. In de tuin is
een stiltecentrum. De hêêle sfeer schijnt aarg huiselijk te weze. De professionele
hulp is in hande van de thuiszurg, mor wor aangevuld deur vrijwillegers. D´r is aaltijd,
24 uur per dag, hulpverlêêning aanwezig. Voor mense uit de stad zelf blijf de aaige
huisarts verantwoordelijk voor de medische zurg, mor voor mense van buite draogt
de aaige dokter de medische zurg over aan een huisarts in Gurrekom.

Koste
Meschie zal u, lezer, bij ´t hore van dut verhaol, wel bij u aaige denke wat dat aamel
wel nie zal koste. Nou, dà zit zô: De verpleegkundige en medische koste worde
gewoon vergoed deur de ziektekosteverzekeraers, dus deur je aaige partekeliere
verzekering of ´t ziekefons. Wel vraeg ´t hospies een daegelijkse bijdraoge voor wat
algemêêne koste en voor ´t ete. Mor wees is eerlijk, azzie thuis ben, bè je die koste
ok kwijt. Faailijk kos ´t u dus hêêmel gêên extrao geld. Weet u wad ´k ok zô mooi
vingt? ´t Hospies is t´r voor mense van aalle gezindte, mè respect voor ieders
opvattinge.

Petjie af!
Sjongejonge, is ´t nie prachtig dat ´r zôiets bestaot? As ´k dat foldertie zô leest, lijkent
´t mijn hêêl wat beterder om in aalle rust in ´n klaainschaolige omgeving te magge
sterreve as in ´n grôôt, kil ziekehuis. Voor de femilie is ´t meschie ok wel minder
belastend dan wanneer ze aalles allêên op d´r aaige schoere motte draoge. Neeje, ´k
wis t´r aailijk mor waainig van, mor ´k glôôf dà ´k t´r is gao kijke. Is ´t nie voor m´n
aaige, dan meschie voor anderes. . . Want hoewel me netuurlijk aallemael hope dat ´t
nog ´n hortie zal dure, is ´t wel zeker dà me d´r aamel ´n keer voor komme te staon.
Voor mense die ok is med aaige ôôge wille gaon kijke, staot de deur aaltijd ope. As
´k u was zou ´k wel eefies van tevore belle of ´t gelege komt. ´t Tillefoonnommer is:
0183-406040. Enne. . . voor aalle betrokkene, mor veraal voor aal de vrijwillegers
die d´r waarke, zou ´k wille zegge: “Geweldig mense, prachtig dà jullie je daer voor in
wille zette! ´k Neemt ´r m´n petjie diep, hêêl aarg diep, voor af!”
Korsjonnao.
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas in de maond april de femilie Eijkelenboom in de “Geneaologische Grabbelton”.

