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17 Op de Lindengracht in de Jordaan was zeventien jaar lang het Linden-
hofje gevestigd. Het werd een vaste waarde in de buurt. 

Talloze kinderen kregen liefde in de opvangplek in hartje Jordaan

HET LINDENHOFJE
SLUIT ZIJN DEUREN

’Ja, achter de deu-
ren van dit histori-
sche pand heeft
zich veel verdriet
afgespeeld. Maar

we hebben er ook veel
prachtige en opbeurende
momenten meegemaakt.
Alles met een lach en een
traan, maar bovenal hebben
we alles gedaan met zorg en
aandacht voor het ernstig
zieke kind dat om welke om-
standigheden dan ook niet
thuis verzorgd kon wor-
den.”

Piety Bos is vrijwilligster
van het eerste uur en kijkt
nu al met weemoed terug
op een bewogen tijd. ,,Ik
was destijds 60 jaar en ver-
vroegd met pensioen, toen
ik las dat er een kinderhos-
pice aan de Lindengracht
geopend werd in de Jor-
daan en er mensen gezocht

werden. Dat leek mij mooi
om een deel van mijn ver-
kregen vrije tijd daar te
gaan besteden en ben
langsgegaan. Nou de ken-
nismaking was warm en ik
voelde me er zo welkom dat
ik er nooit meer ben wegge-
gaan. Zeventien jaar lang
heb ik al mijn liefde en zorg
aan deze kinderen kunnen
geven. En daar ben ik vrese-

lijk dankbaar voor...”
Het Lindenhofje was een

huis van het Leger des Heils
waar ernstig gehandicapte
en/of chronisch zieke kin-
deren van 0 tot 19 jaar kon-
den logeren en waar zij 24
uur per dag goede verpleeg-
kundige zorg kregen. Ook
was er veel aandacht en
ruimte voor de emotionele
begeleiding van het kind, de

ouders en andere gezinsle-
den. 

,,Langzaam ontwikkelde
het hospice zich tot een ver-
pleegkundig zorghuis voor
de kinderen die bij ons kwa-
men wonen of logeren.
Soms voor een paar dagen,
maar we hebben zelfs een
kindje gehad dat hier zeven
jaar is geweest. Van baby af
aan, maar ook zij kon uitein-
delijk naar huis, waar de ou-
ders inmiddels zover waren
dat ze de zorg die ze nodig
had zelf konden geven, zegt
Nicolien Gaillard, kinder-
verpleegkundige die ook al
vanaf 2004 in het Linden-
hofje werkte.

,,Ik vond het direct al een
prachtig ini-
tiatief en
vond het als
verpleeg-
kundige een
mooie kans
om het ver-
schil te ma-
ken voor
kinderen en
ouders die
het moeilijk hebben. Ik was
al kinderverpleegkundige
toen ik hier in dienst kwam.
,Ik was de ’nachtzuster’ en
draaide alleen nachtdien-
sten. Dat was soms heftig en
verantwoordelijk werk,
want je moest belangrijke
beslissingen nemen zonder
dat je ruggenspraak kon

houden met iemand. Een te-
lefoontje met het zieken-
huis bood dan vaak uit-
komst voor medisch over-
leg.”

Het ge-
sprek met
de twee
vindt plaats
op het mo-
ment dat de
verhuizers
letterlijk de
stoelen on-
der ons van-
daan halen.

,,Ja, het is echt bizar te zien
dat alles hier verdwijnt. Dat
ruimten waar zoveel dierba-
re en emotionele herinne-
ringen liggen nu helemaal
kaal zijn. En vooral dat er
geen kinderen meer zijn,
dat is vreemd. Maar het is
goed”, zegt Bos. ,,Het is mooi
dat het werk nu doorgaat in

het Jeroen Pit Huis.”
In het Lindenhofje was

plaats voor tien kinderen en
er waren twee extra plaat-
sen voor opname in een cri-
sissituatie. Ouders en/of an-
dere gezinsleden konden,
als zij wilden, blijven loge-
ren. ,,En het kon gaan om
een kind met een levensbe-
dreigende ziekte, bijvoor-
beeld een oncologische aan-
doening, of om een chroni-
sche ziekte zoals een stof-
wisselingsziekte,
spierdystrofie, cystic fibro-
sis, of neurologische aan-
doening”, weet Gaillard. 

Laatste halte
,,Je wist dat het ernstig

zieke kinderen zijn die hier
komen ’logeren’, dat het in
sommige gevallen hun laat-
ste halte is. Natuurlijk is dat
emotioneel zwaar, maar je

moet er professioneel mee
omgaan en er juist zijn voor
het kind en ouders, want dat
is onze taak. In al die jaren
zijn 34 kinderen die hier ge-
weest zijn uiteindelijk over-
leden. Dat is zwaar, zeker
als je kinderen ziet vechten
voor leven...”

Glimlachje
Bos zegt dat het zeer

dankbaar was om juist als
kinderen het zo moeilijk
hebben ze even op schoot te
nemen, een knuffel te kun-
nen geven, handje vast te
houden of verhaaltje te ver-

tellen. Gewoon er zijn en la-
ten merken dat ze niet al-
leen zijn. En als je dan een
klein glimlachje terugkrijgt,
is je dag eigenlijk al goed.
Dan heb je toch even voor
een lichtpuntje kunnen zor-
gen.”

Gaillard:,, Natuurlijk is
het vreselijk een kind en ou-
ders te zien lijden. Maar het
mooie van kinderen is dat
als ze zich goed voelen, ze
willen spelen. En als dat niet
zo is, dan zijn ze verdrietig.
Voor ouders ligt dat anders,
die zien de consequenties,
in tegenstelling tot het kind

dat bij het moment leeft. Dat
gaat vooral op voor jonge
kinderen, want zodra ze ou-
der zijn is de vraag vaak’
waarom mag ik dit niet’. Dat
is lastig, maar het is hoe dan
ook fijn dat ze hier terecht
konden en straks weer in
het Jeroen Pit Huis. Want
het is gewoon noodzakelijk,
omdat ze bij de intensieve
zorg een steuntje in de rug
nodig hebben.” 

,,Ja, dat heb ik wel ervaren
de laatste jaren tijdens mijn
diensten. Dat je ineens han-
delend moet optreden om-
dat een kind of ineens heel
erg ver-
slechtert of
zo benauwd
wordt, dat
een zieken-
huisopname
onvermijd-
baar is. Niet
prettig na-
tuurlijk,
maar je
moet niet vergeten dat dit
een huis was waar echt heel
ernstig zieke kinderen la-
gen. Dan gebeurt dit ge-
woon. Maar je moet wel be-
slissingen nemen op heikele
momenten en in mijn geval
in het holst van de nacht.
Dan is het soms ook goed om
te ervaren dat je er op zulke
moment op mag vertrou-
wen dat er een God is en je
het juiste besluit neemt...”

Speeltuin
Het Lindenhofje nam ook

een belangrijk plaats in de
buurt in. ,,Veel vrijwilligers
woonden in de Jordaan en
bewoners hadden echt het

beste met de kinderen voor.
Ze kwamen wel eens langs
met een traktatie voor de
kinderen, ouders en ons.
Soms werd er ook geld inge-
zameld om leuke activitei-
ten voor te doen”, weet Bos.
,,Gelukkig waren er ook kin-
deren die naar buiten
mochten. Dan maakte je een
wandelingetje, ging naar de
speeltuin... Dat was fijn dat
de kinderen zo ook andere

mensen in
de buurt za-
gen en spra-
ken. Ja, we
hoorden er
hier echt
bij.”

Terwijl de
verhuizers
de laatste
dozen in-

pakken en de schommel in
de tuin demonteren zegt
Gaillard dat er altijd mo-
menten zijn die je lang bij-
blijven. ,,Ik draaide een
dienst en nam tegen het
ochtendgloren een 11 maan-
den oud meisje in mijn ar-
men, omdat ik haar situatie
niet vertrouwde. Ik zei te-
gen de moeder, die ook bij
ons logeerde en niet kon sla-
pen,’ ik neem haar even mee
naar de behandelkamer’. Op
het moment dat ik daar
kom, stopt ze met ademha-
len. God zij dank konden we
razendsnel schakelen en be-
landde ze op de intensive ca-
re waar ze bijna een jaar
heeft gelegen. Maar ze leeft
nog en woont zelfs weer
thuis. Dat zijn heel dierbare
herinneringen, dankzij dat

engeltje op haar schouder.”
,,Ik ga mijn vrije tijd nu

anders inrichten”, zegt Bos.
,,Ach voor de kerk kan ik al-
tijd nog iets betekenen.
Daar zijn ook altijd vrijwilli-
gers nodig. „Voor Gaillard
betekent de sluiting een
overgang naar Zuidoost. ,,Ik
werk nu op de Medisch Psy-
chiatrische Unit met kinde-

ren en als het Jeroen Pit
Huis in het voorjaar opent
ga ik ook mee. Of dat het is
voor mij weet ik niet. Als het
hier niet dicht was gegaan,
was ik het liefst tot mijn
pensioen gebleven. Maar ja,
misschien is het wel goed.
Ach, zoals ze dat zeggen zijn
Gods wegen ondoorgronde-
lijk.”

Op de Meibergdreef in Zuidoost
wordt een vervangend opvang-
huis gebouwd: het Jeroen Pit
Huis. FOTO RICHARD MOUW

Het historische pand aan de Lindengracht is inmiddels volledig leeg. EIGEN FOTO

Talloze ernstig zieke kinderen
hebben er de afgelopen jaren
gewoond om daarna weer terug
te keren naar huis. Tegelijkertijd
hebben ook tientallen jongens
en meisjes hier de laatste dagen
van hun leven doorgebracht en
zijn er overleden. Maar vanaf
deze week zijn de deuren van
Verpleegkundig Kinderzorghuis
het Lindenhofje van het Leger
des Heils definitief gesloten en
zal de zorg voor de kinderen
overgaan naar het Jeroen Pit
Huis in het Amsterdam UMC in
Zuidoost.

Piety Bos
(links) en

Nicoien Galli-
aard: „Als je

een klein
glimlachje

terugkrijgt, is
je dag eigen-
lijk al goed.”
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Ernstig zieke kinderen kregen
hier persoonlijke zorg. 
EIGEN FOTO 

door Gijsbert Termaat

’Hier heeft
zich veel
verdriet
afgespeeld’

STADSVERHALEN

Chronisch, ernstig
zieke kinderen worden
vaak langdurig opgeno-
men in het ziekenhuis.
De overstap van zieken-
huis naar huis is vaak
heel erg groot
en lastig. Het
Jeroen Pit Huis
is erop gericht
die overstap
makkelijker,
veiliger en
bestendiger te
maken.

Het Jeroen
Pit Huis wil die
plek gaan bieden met
een nieuw zorgconcept
in een nieuw gebouw dat
wordt gerealiseerd op
het terrein van het Am-
sterdam UMC. Een vrij-
staand gebouw met 8
huiselijke familie-appar-
tementen op loopaf-
stand van het zieken-
huis en met uitzicht op
groen en water. ,,Daar
wordt voor de ernstig
zieke kinderen een hui-
selijke setting gecreëerd
waar het gezin wordt
omringd door de beste
zorg op medisch, ver-
pleegkundig en psycho-
sociaal gebied.

,,Er is een intensieve

samenwerking tussen
Amsterdam UMC, Je-
roen Pit Huis en het
Leger des Heils, waarbij
zowel medewerkers,
productieafspraken en

ook de kinde-
ren die zorg
ontvangen
binnen het
Lindenhofje
worden over-
gedragen”,
zegt Sheila
Slob van het
Leger des
Heils. ,,Aan-

vankelijk was dit voor-
zien op 1 februari 2022,
echter vanwege de coro-
nacrisis is er enige ver-
traging in de bouw ont-
staan en is de over-
dracht nu gepland rond
april.”

Slob: ,,Inmiddels is
voor alle kinderen die
bij het Lindenhofje zorg
ontvingen een passend
vervolgtraject gevonden
is. Ook is er een goede
afstemming met het
Amsterdam UMC over
de overdracht van (kin-
der)verpleegkundigen
die straks in 2022 over-
gaan naar het Jeroen Pit
Huis.”

UNIEKE ZORG IN
JEROEN PIT HUIS 

Overdracht
is gepland
rond april
komend
jaar 2022

In het ontwerp van het
Jeroen Pit Huis is reke-
ning gehouden met een
overdenkings-/stilteplek
voor de overleden kind-
jes van het Lindenhofje.
Bij het gebouw wordt
een lindeboom geplant
waaromheen een mooie
boombank zal worden

geplaatst. In overleg met
de medewerkers van het
Lindenhofje zal bepaald
worden waar de huidige
plaquettes met de na-
men van overleden kind-
jes zullen komen, zodat
de herinnering aan deze
kindjes levend worden
gehouden.

NIEUWE PLEK ZUIDOOST

Lindenhofje
bood plaats
aan tien
kinderen


