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De Duinsche Hoeve is een kleinschalig hospice in het buitengebied van Rosmalen. 
Hier kunnen negen mensen die ongeneeslijk ziek zijn hun laatste levensdagen 

doorbrengen. Naast artsen, verpleegkundigen en een geestelijk verzorger, draait het 
hospice op vrijwilligers. Voor Beleef Rosmalen sprak ik met een vrijwilliger, Ton 

Guelen. “Het is mooi om in de laatste fase iets voor iemand te kunnen betekenen.”

TEKST:  ANKIE VAN HEZEWIJK     FOTO’S:  JAN FORMAN

Vanaf de weg zie je het hospice 
liggen. Omgeven door bomen. 
Ruisende bladeren, de wind laat de 
eerste herfstbladeren vallen. Buiten 
is de tuinploeg in de weer met hark 
en bezem.
Binnen word ik allerhartelijkst 
ontvangen. Terwijl ik zit te wachten 
krijg ik door meerdere mensen een 
kopje koffie aangeboden. Aan tafel 

Terwijl iedereen daar aan tafel weet dat zijn einde 
nadert, zaten we toch uitbundig te lachen.

zit een mevrouw in een roze pyjama te breien. Insteken en overhalen. Wat het 
roze werkje gaat worden weet ze nog niet. “Het is gewoon fijn om iets om handen 
te hebben.”

FOTOBOEK
In de hal staat een prachtige bos bloemen en een grote kaars naast een groot 
fotoboek. Hierin overlijdenskaarten met naam en datum van overlijden. In een 
ander boek laten familieleden een boodschap achter. ‘Jullie hebben perfect voor 
mijn moeder gezorgd’ en ‘dank voor de liefdevolle verzorging’.
Ton Guelen (70) was, na zijn loopbaan bij de politie, jaren vrijwilliger op de 
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vakantieboot van de Zonnebloem. Tijdens een 
verjaardagsfeestje raakte hij met iemand aan de praat die 
werkte als vrijwilliger bij het hospice. “Ik was direct geboeid 
door haar verhaal. Het hospice ligt in het verlengde van 
waar ik mee bezig was. Ik werkte bij de politie, toen bij de 
Zonnebloem en nu in het hospice.” Hij stuurde een open 
sollicitatie. Na een gesprek draaide hij drie diensten mee 
op proef en werd aangenomen. Na een half jaar op de 
wachtlijst kon hij beginnen. Sinds 2013 draait hij een dienst 
per week mee in het hospice.

OVERDRACHT
In de huiskamer vertelt Ton: “Een dienst bestaat uit een 
blok van vier uur. Als ik binnenkom krijg ik eerst een 
overdracht door een collega. Welke gasten zijn er? Hoe is 
hun toestand? Dan kijk ik wat er gedaan moet worden. Ik 
heb een pieper waarmee gasten mij kunnen bellen. Als de 
pieper gaat, laat ik alles uit mijn handen vallen. De gast 

Soms zitten we  
gewoon in stilte
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Ton Guelen, vrijwilliger bij 
Hospice de Duinsche Hoeve

gaat voor alles. Verpleegkundige 
handelingen doen wij niet, daarvoor 
roepen we de verpleegkundige erbij. 
Soms assisteer ik bijvoorbeeld met 
iemand op zijn zij draaien. Wat ik doe 
voor de gast? Dat kan van alles zijn. 
Ik haal bijvoorbeeld een glaasje 
water of iets te eten. Of ik maak een 
praatje. 
Daarnaast zorg ik voor koffie voor de 
gasten en het bezoek. De gasten eten 
hier altijd samen in de eetkamer of 
op hun eigen kamer als ze te ziek zijn. 
Die maaltijd wordt verzorgd door de 
vrijwilliger. Ik maak meestal soep, 
waarvoor ik dan de dag ervoor thuis 
de bouillon trek. Ik ruim na de 
maaltijd de keuken op. De 
vaatwasser is onmisbaar, die draait 
hier de hele dag!”
Inmiddels zit de tuinploeg aan de 
koffie op het terras. Een oudere dame 
komt binnen. Een grote Jumbo-tas 
vol met kleding. De gastvrouw slaat 
een arm om haar heen. “Dag 
mevrouw, heeft u goed geslapen 

thuis? Zal ik even met u meelopen naar de kamer van uw man?” Ze schuifelt met 
de tas naar de kamer waar haar man aan zijn laatste levensfase is begonnen. 

AAN BED
“Soms is er tijd om even aan iemands bed te zitten. Ik geef de pieper aan een 
collega zodat ik niet gestoord kan worden. Dan zit ik en luister. Af en toe stel ik een 
vraag, maar ik luister vooral. Soms willen mensen veel kwijt. Soms lees ik ze een 
stukje uit de krant voor. Soms zitten we gewoon in stilte. Het is altijd goed.
Het mensen helpen zit in mijn genen, dat loopt als een rode draad door mijn 
leven. Als wijkagent was ik ook dienstverlenend. Je bent veel met mensen bezig, 
je helpt verwarde of oude mensen. Hiermee ga ik door op de weg waar ik mee 
bezig was.
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GERAAKT
Natuurlijk raakt ieder overlijden me, ik ben een mens. Maar 
ik neem het niet mee naar huis. Ik heb bij de politie zoveel 
meegemaakt.” Geëmotioneerd vertelt Ton over een jongen 
van zestien die na een verkeersongeluk voor zijn ogen stierf. 
En over een verdronken meisje van twee dat voor altijd op 
zijn netvlies staat gebrand. “Dit soort zaken nam ik mee 
naar huis. Daar was ik kapot van. Maar het grote verschil is 
dat het hier om jonge mensen ging en dat het volkomen 
onverwacht was. In het hospice zijn het vaak oudere 
mensen en ze komen hier om te sterven. Er is vaak 
berusting. Bij henzelf en bij hun familie.”

Het omgaan met stervenden schrikt Ton niet af. “De dood 
hoort bij het leven. De meeste mensen die hier komen 
hebben een leven achter de rug en nu gaan ze sterven. Hoe 
mooi is het om die laatste fase iets voor iemand te kunnen 
betekenen.”

DRUKTEMAKER
Het werk geeft Ton veel voldoening. “Ik ben nogal een 
druktemaker en houd van grappen. Ik maak graag mensen 

aan het lachen.” Zo herinnert hij zich die ene keer aan tafel. 
Er werd een grap gemaakt. Even was het muisstil en toen 
proestte iedereen het uit van het lachen. “We staken elkaar 
aan, de tranen liepen over onze wangen. Terwijl iedereen 
daar aan tafel weet dat zijn einde nadert, zaten we toch 
uitbundig te lachen. Het was een speciaal moment.”
We sluiten af met een rondleiding door het gebouw. Het is 
alsof ze de natuur hier letterlijk naar binnen halen. Foto’s 
van koeien, schapen, de Sint Jan. De gastenkamers hebben 
uitzicht op een akker. Doordat de schuifpui helemaal open 
kan, lijkt het alsof je midden in de natuur ligt. In de bomen 
hangen vogelhuisjes. In de ochtend zie je hier eekhoorns, 
konijnen en vogels.
Nog een laatste kop koffie in de huiskamer. Op het 
buitenterras zit collega-vrijwilliger Ton te praten met een 
echtpaar van wie de man gaat sterven. Een tafel verderop 
zitten drie jonge mensen door een fotoboek te bladeren. 
Foto’s van hun oma die een kamer verder aan haar laatste 
reis bezig is. Ze schateren het uit, hun lach schalt over het 
terrein. Het geeft niet, het hoort allemaal bij het leven. Dan 
geeft Ton me een stevige hand. Zijn dienst gaat beginnen.
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De gast 
gaat voor 
alles

Voor een nieuwe keuken of renovatie op maat
U bent van harte welkom
 om onze sfeer te proeven!
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