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MOODBOARD DOOR WENDY EN ANITA  

WAT ZIJN DE IDEEEN OVER DE ‘LOOK AND FEEL’ 
VOOR HOSPICE IJSSELPOLDER  

 

Wendy en Anita, de beoogde coördinatoren voor 
hospice IJsselPolder, zijn al druk in de weer met 
ideeën hoe het er binnen uit zou moeten gaan zien. 
Ze maakten al een moodboard en beschreven hun 
ideeën als volgt:  

Sfeerideetjes voor IJsselPolder: 

* luxe uitstraling 

* hotellook 

* tijdloos 

* comfortabel 

* makkelijk schoon te houden 

* behang 

* zacht en stoer (behang/fluweel kleed/kussens 
versus gietvloer/betonlook muur/zwartwit foto’s) 

* Rotterdam/ zwartwit foto’s 

* warme (natuur)kleuren 
(groen/roze/linnen/zand/…..) 

* vier kamers met ieder eigen kleur? 

De aankomende tijd zullen Anita en Wendy samen 
met een styliste deze ideeën verder uitwerken.  

 



  

  
 

   

Vrijwilligers gezocht - we 
leiden weer op! 
Het afgelopen jaar hebben 
zich al vele vrijwilligers 
aangemeld voor hospice 
IJsselPolder. Er zijn 
ondertussen 20 
zorgvrijwilligers die zijn 
ingewerkt in IJsselThuis of 
IJsselOever en de 
introductiecursus hebben 
gevolgd. In september en 
oktober staan er weer 2 
cursussen gepland voor een 
nieuwe groep 
geïnteresseerden (30 sept, 7 
en 14 oktober en 30 
oktober, 6 en 13 november). 
Wij streven naar een groep 
van 50 zorgvrijwilligers bij 
de start van het nieuwe 
hospice. Ook zijn er 
aanmeldingen voor 
taakvrijwilligers: zoals een 
tuinvrijwilliger, 
kookvrijwilligers en 
administratievrijwilligers. 
Voor aanmelden: mail Anita 
en/of Wendy:  
aakkermans@hospiceijsseloever.nl 
of wengelen@ijsselthuis.nl  

  

 

IJsselPolder: één van 
de IJsselHospices 

Hospice IJsselPolder maakt 

deel uit van de 

IJsselHospices, tezamen 

met hospice IJsselThuis in 

Nieuwerkerk aan de IJssel, 

hospice IJsselOever in 

Capelle aan den IJssel. 

Hospice IJsselPolder zal 

worden gevestigd in 

Ommoord en zal – net als 

de andere twee hospices – 

over vier bewonerskamers 
gaan beschikken. 

Over de verwachte 

openingsdatum is nog niets 

bekend. Op dit moment 

wordt er nog hard achter de 

schermen gewerkt om 

voldoende geld bij elkaar te 

brengen, om het aantal 

zorg- en taakvrijwilligers op 

peil te brengen en hen 
adequaat op te leiden.  

Het huurcontract is 

getekend, met wel daarin 

enkele ontbindende 

voorwaarden (onder meer: 

staat er  voldoende geld op 
de bank?). 

De bouwvergunning is in 

ieder geval verleend door 

de gemeente Rotterdam, 

daar kan echter nog wel 

tegen in beroep worden 
gegaan. 

 

Stichting Vrienden van 
hospice IJsselPolder.  

Uiteraard heeft IJsselPolder 

ook een eigen 

Vriendenstichting. Deze 

Vrienden  houden zich bezig 

met het inzamelen van 

geld, zodat de verbouwing 

die nodig is, kan worden 

betaald. Ook moeten er 

voldoende financiële 

middelen zijn om het 
hospice in te richten.  

Hieronder treft u hun 

namen, functies  en 
mailadressen aan: 

Rudy Schoonveld – 

voorzitter 

voorzitter@vriendenijsselpol
der.nl 

Wim Zwetsloot – 

penningmeester 

penningmeester@vriendenij
sselpolder.nl 

Marja Geleijnse – secretaris 

secretaris@vriendenijsselpol
der.nl 

Bea Cox – lid 

info2@vriendenijsselpolder.
nl 

Pim Wegbrands – lid 
info@vriendenijsselpolder.n 
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                DE CO’S VAN IJSSELPOLDER 

              ERVAREN CO’S MET EEN MISSIE 

Anita vertelt:  
Ik zal mijzelf nog even voorstellen voor degene die mij nog 
niet kennen. Ik ben Anita Akkermans, 51 jaar oud en woon 
samen met Peter en 2 puberdochters in Bergschenhoek aan 
de Rotte. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en werk 
sinds 2014 als coördinator; eerst bij de VTZ Capelle 
(vrijwilligers voor thuisinzetten) en sinds november 2017 in 
hospice IJsselOever in Capelle aan den IJssel. Ik vind dat ik 
een super mooie baan heb en hoop dit nog heel lang te 
mogen doen. Ook straks in een gloednieuw hospice in 
Ommoord samen met Wendy. We zijn al druk met alle 
voorbereidingen en daar krijg ik veel energie van. Naast mijn 
werk trek ik graag mijn wandelschoenen aan, zing ik in een 
kleine vocal groep en zit ook graag op de bank met een boek 
(en ben de laatste jaren ook verslaafd aan Netflix….).  We 
gaan iedereen straks hard nodig hebben ter voorbereiding 
op de start van IJsselPolder, er moet nog veel gebeuren. We 
zullen in de volgende nieuwsbrief een oproepje doen waar 
we hulp bij kunnen gebruiken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Anita 

 

Wendy aan het woord:  
Mijn naam is Wendy Engelen, ik ben 47 jaar oud. Ik woon al 
27 jaar samen en ben moeder van twee pubers, een 
dochter van 17 en zoon van 16 jaar oud. 
Ik woon in Zevenhuizen waar we nog maar kort wonen, op 
een droomplek voor mij: er is een boomgaarden, een kas, 
er zijn kippen en pony’s. En daar ben ik gek op! 
Mijn hobby’s zijn koken, in de kas bezig zijn en paardrijden. 
Van dat laatste word ik het meest blij.  
Ik ben verpleegkundige en nu al een hele poos coördinator 
in hospice IJsselThuis in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik 
verheug me enorm om aan de slag te gaan in IJsselPolder, 
samen met Anita. In het najaar gaan we weer meerdere  
groepen vrijwilligers scholen. Daar word ik ook gelukkig 
van: nieuwe mensen ontmoeten en met een nieuwe groep 
iets onbekends en spannends beginnen. Ik heb er énorm 
veel zin in! 
 
Vriendelijke groet,  
Wendy  

 Anita en Wendy zijn degenen die co 
zullen worden in IJsselPolder. Zij 

hebben beiden erg veel zin in de nieuwe 
uitdaging    

 

  
  

  

 

 
 

 
 
 

Els Imthorn is manager van de IJsselHospices. Ook IJsselPolder zal te zijner tijd onder haar hoede vallen. Zij zegt: 
“Ontzettend mooi om weer met een goed gemotiveerd team een hospice in Ommoord op te zetten. We krijgen veel 
vragen voor opnamen van mensen uit dit stukje Rotterdam. Vaak kunnen we deze mensen niet opnemen. Heel fijn 
dus, dat we in Ommoord ook een hospice realiseren. We geven namelijk graag daar de zorg waar deze wordt 

gevraagd. Kleinschalig, met kennis en kunde. En liefde natuurlijk, want daar draait het uiteindelijk allemaal om!” 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Imthorn via eimthorn@ijsselhospices.nl  
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