>>> zij de enigen zijn die goed voor hun kind kunnen zorgen,

Eelke
droomt

In Glücksburg

een eigen leven op wil bouwen. Dan helpt het ouders,

Klein geluk

kind ergens logeert

Soms verwacht je niet zoveel en dan blijkt het geweldig leuk te

zegt Martijn. Ook als dat kind inmiddels volwassen is en
als ze weten dat hun
waar de zorg goed

Tot vorig jaar was

goed getrainde vrijwil-

er geen aanbod voor

nodig 24 uur per dag

jongeren

geregeld is. Behalve de
ligers is er bij Xenia zo

zijn. Gästehaus Bartsch in Glücksburg is zo’n plek. Nog net in

Duitsland, maar als we aankomen word ik door mijn telefoon al
welkom geheten in Denemarken.

Ferienwohnung
“Chiefkammer”

een gespecialiseerde

lijkt voor ons

verpleegkundige aan-

gemaakt, niet

wezig. Alle technische

bijzonder mooi

voorzieningen zijn er,

of groot, maar

ook voor ademhalingsondersteuning. En als ouders dat

gewoon goed.

willen, kunnen ze ook een nachtje mee logeren - in de

Zeker nadat

gastenkamer.

de bedden

Uniek

door gastheer

Xenia beschikt over zes opvangplekken. De organisatie

Reinhard een

levert logeeropvang, maar ook overbruggingszorg (voor

kwartslag ge-

de periode tussen ziekenhuis- of revalidatieopname en

thuis), tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld voor het ondergaan

draaid zijn. De
wc is voorzien

van een chemokuur) of zorg in de laatste levensfase

van een bidet zoals wij thuis gewend zijn. De douchestoel is

senen. Daarin is Xenia uniek in Nederland, zegt Jacqueline

zijn, maar dan komt mijn eigen, demontabele, douchestoel ook

(hospice). Allemaal speciaal voor jongeren en jongvolwasBouts, oprichter, directeur en drijvende kracht achter

Xenia. ‘Er is veel aanbod voor kinderen en voor ouderen.
Maar tot vorig jaar was er geen aanbod voor jongeren.
Xenia vult dat gat.’

Omdat het concept zo nieuw is, is de financiering soms

voor mij niet handig omdat de armleuningen niet opklapbaar
eens van pas. Het heerlijke, grote tweepersoonsbed heeft aan

één kant een hoog-laag bedbodem. Er is trouwens ook nog een
kamertje met een stapelbed. Het keukenblok is niet onderrijd-

baar, maar wel ouderwets knus, met druiprekje en afwasborstel.
Verse broodjes worden elke ochtend aan de deur gehangen.

lastig. Xenia heeft veel te danken aan vrijwilligers en do-

Glücksburg ligt op een landtong, waardoor je een eilandge-

woningcorporatie. De zorg wordt geleverd door een lokale

vast heerlijk toeven op het verderop gelegen strandje. Of op

nateurs. Het pand is verbouwd in samenwerking met een
zorgaanbieder en gefinancierd door zorgverzekeraars, het
zorgkantoor of uit het persoonsgebonden budget van de
gasten. Het is niet altijd duidelijk uit welk potje het geld
moet komen. Maar daar wil Xenia zijn gasten niet mee

lastig vallen. Jacqueline: ‘Iedereen is welkom. We wijzen
niemand af. We vinden altijd een oplossing.’

Voor meer informatie, kijk op www.xeniahospice.nl of bel
0715135454.

voel krijgt. Helaas laat het weer ons in de steek, anders is het
het grote terras van het idyllisch gelegen restaurant Fahrhaus
Holnis. Wij pakken de auto en toeren een beetje rond. In

Flensburg laat het zonnetje zich even zien, dus slenteren we

door het stadscentrum en sluiten af met tapas. De volgende

dag reizen wij door naar Kopenhagen, voor ons cruise-avontuur
naar de Noorse Fjorden. Ik had best nog even in Glücksburg
willen blijven.

Gästehaus Bartsch: https://holnis.wordpress.com
Eelke Kelderman heeft een spierziekte en is altijd op zoek naar rol-

Tekst Kees Dijkman
Foto binnen Eelkje Colmjon
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stoeltoegankelijke vakantieadresjes, kijk op www.eelkedroomt.nl.
In samenwerking met de ANWB en het Revalidatiefonds schreef
ze het boekje “Bed & breakfast zonder drempels” (ANWB, 2012).

