
 
Het Oasefonds Deskundigheid en barmhartigheid in de laatste levensfase 

 
Het idee voor het stichten van het Oasefonds is geboren binnen de muren van het verpleeghuis in Dokkum, dat nu De 
Waadwente heet. Vanaf het jaar 2000 is in het verpleeghuis ervaring opgebouwd in de zorg voor ernstig zieken in de 
stervensfase van hun leven. In het begin werden twee kamers voor deze bijzondere palliatieve zorg gereserveerd, de ze kleine 
afdeling kreeg de naam ‘Oase’. Voor deze afdeling komen mensen in aanmerking die binnen afzienbare tijd zullen sterven, 
terwijl duidelijk is dat in de thuissituatie de benodigde zorg niet geboden kan worden. Naast de reeds bestaande 
deskundigheid op het gebied van verpleging en verzorging is op de Oaseafdeling door de jaren heen nieuwe professionaliteit 
gegroeid op het gebied van pijnbestrijding, menswaardige zorg, begeleiding van cliënt en familie.  
 
In 2008 kwam naast de nieuwbouw van De Waadwente het gebouw van de huisartsenpraktijk beschikbaar en ontstond het 
plan om de Oaseafdeling daar onder een eigen dak te brengen. Het was een uitgelezen kans voor zorggroep Pasana om in en 
voor Noordoost Friesland een goed geoutilleerde palliatieve unit te creëren, met een centrale huiskamer, logeerfaciliteiten 
een eigen huiselijke sfeer, en voorzieningen voor maximaal vijf patiënten.  

 
 
Foto: Officiële opening van de ‘Oase’ door dhr. Jorritsma, CdK Fryslân 



 
In de ontwikkeling van deze plannen rees de gedachte om ook met fondsenwerving de plannen snel te kunnen realiseren. 
Ondergetekende heeft daarom in 2009 het onafhankelijke Oasefonds opgericht in een stichtingsvorm. Doeltreffende 
fundraising resulteerde erin dat fondsen, overheden, kerken en particulieren samen een bedrag van € 250.000,- bijeen 
hebben gebracht. Het geld is deels rechtstreeks geïnvesteerd in de verbouwing  en inrichting van de nieuwe Oase. Een ander 
deel is in het Oasefonds gereserveerd voor scholing van vrijwilligers en professionals in de palliatieve zorg in Noordoost 
Friesland. Het Oasefonds wil die bijzondere vorm van ziekenzorg in de stervensfase blijven ondersteunen in de jaren die 
komen. 
 
In de opbouw, ontwikkeling  en promotie van het Oasefonds is gebleken dat er onder de bevolking van Noordoost Friesland 
heel veel goodwill bestaat voor de zorg aan ernstig zieken en hen die gaan sterven. Die goodwill bleek in eerste instantie uit 
de bereidheid van enkele grote fondsen (Talmafonds, Van der Meer Boermastichting, Steunfonds Talma Sionsberg) om ruim 
te doneren aan het Oasefonds. Maar niet minder indrukwekkend was de steun van het bedrijfsleven, dat tijdens een 
indrukwekkende veilingavond van Rotary en Lions, ruim € 48.000,- bijeenbracht voor het Oasefonds. Genoemde donaties 
aan het Oasefonds maakten het vervolgens mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de Provincie Fryslân, die uit het 
Sociaal Investeringsfonds een grote donatie hebben gedaan aan het project. 
 
Op 30 januari 2010 heeft Commissaris van de Koningin dhr. Jorritsma de nieuwe Oase officieel geopend en sindsdien zijn 
vele mensen er verpleegd en begeleid. Vanaf de start in het jaar 2000 wilde men op de Oase deskundigheid, 
menswaardigheid en barmhartigheid hand in hand laten gaan om hoge kwaliteit van zorg te bieden. Het belang van deze 
zorg en begeleiding is treffend voorwoord in dit gedicht van Cecil Saunders: 
 

Jij doet ertoe, omdat jij jij bent 
Jij doet ertoe tot de laatste minuut van je leven 
En wij zullen al het mogelijke doen niet alleen 

Om je te helpen rustig te sterven, 
Maar ook om te leven tot het zover is. 

 
Het Oasefonds hoopt nog vele jaren deze palliatieve zorg en de Oase, huis voor menswaardige zorg in de laatste levensfase, te 
kunnen blijven steunen. 
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∫ 
 

In het gedachtenboek in de Oase te Dokkum staat dit gedicht van Marinus van den Berg: 
 
Handen 
 

Gelukkig is de mens die tot het einde 
handen mag voelen die goed doen. 
De hand die met aandacht wast. 
De hand die met zorg aankleedt. 
De hand die met liefde kamt. 
De hand die met tact aanraakt. 
De hand die met het hart troost. 
 
Geen mens kan leven 
zonder die hand, 
die teder is, 
die behoedt, 
die beschermt 
en bemoediging uitstraalt. 
Tot het einde toe 
verlangt de mens naar die hand, 
totdat er die Andere Hand is, 
die alle wonden geneest, 
die alle pijn heelt, 
die alle tranen wist. 
 
Tot die tijd 
kunnen onze handen 
een voorproef zijn van die handen, 
en handen en voeten geven 
aan de liefde 



die onmisbaar is. 
 
 

♥ 
 

Over het werk in de Oase: 
 
Naar aanleiding van het gedicht ‘handen’ van Marinus van den Berg schreef een familielid in het gedachten boek over de 
zorg in de Oase:” 
 
“Sokke hannen wiene d’r foar ús mem.”  
 
Verder staat te lezen:  
 
“Hier ontvingen wij warmte en rust; dit huis mag nooit meer weg.” 
 
“Lieve mensen van de Oase, wij zijn getroffen door de warme sfeer in de Oase.” 
 
“Wij hebben de Oase ook letterlijk als een oase ervaren.” 
 
“Wij hebben ons zeer welkom gevoeld in de Oase, waar zeker sprake is van hoogwaardige en menswaardige zorg rondom het 
levenseinde. Het Oasefonds ontvangt van ons een blijk van waardering.” 
 
“In het bijzonder willen we de vrijwilligers bedanken, die in de nacht gewaakt hebben bij vader. 
 


