Nieuwsbrief CLW, nummer 11
30 september 2016

Van het bestuur

Het is alweer enige maanden geleden dat wij onze ledenvergadering
hadden, een vergadering die zich kenmerkte door de prettige sfeer, de
gedegen gesprekken in de werkwinkels en het plenaire deel en de warmte.
Niet in de laatste plaats door de wisseling in het bestuur met het vertrek
van Gert Rebergen en de komst van Petra de Jong en twee kandidaatbestuursleden.
Ook bij de vrijwilligers, werkgroepen en Raad van Toezicht zijn grote
veranderingen doorgevoerd, zodat het werk beter kan worden verdeeld en
specifieke taken bij anderen ondergebracht. Het organisatieschema is
inmiddels aangepast en via de link te bekijken.
Was er in het voorjaar een ledenraadpleging over de met de proeftuin, nu
loopt er een over de beschikbaarheid van een humaan werkend
laatstewilmiddel. Beiden zijn door het bestuur en Gert Rebergen opgezet
en uitgevoerd, waarvoor van ons naar hem zeer veel dank uitgaat. Over de
resultaten wordt u apart geïnformeerd.

25 jaar Drion vraagt
om uw actie!
“Het lijkt me aan geen twijfel
onderhevig dat veel oude mensen
er een grote rust in zouden
vinden als zij over een middel
konden beschikken om op
aanvaardbare wijze uit het leven
te stappen op het moment dat
hen dat - gezien wat hen daarvan
nog te verwachten staat passend voorkomt.”
H. Drion
19 oktober 1991

Op verzoek van enkele leden
maken we meer werk van het
historische gegeven, dat het op
19 oktober a.s. precies 25 jaar

Er zijn diverse gesprekken gevoerd over samenwerking: over die met de
NVVE bent u apart geïnformeerd. Verder weten we ons verzekerd van de
goede begeleiding in individuele situaties door de levenseindecounselors,
de NVVE en De Einder.

geleden is dat Huib Drion zijn
spraakmakende artikel in het
NRC publiceerde. We zijn bezig
om een artikel in een landelijke
krant geplaatst te krijgen. Een

Van groot belang vinden we het gevoerde overleg over de proeftuin met
de top van het Openbaar Ministerie dat ter voorbereiding plaatsvond op

ander idee is om lokaal in het

ons overleg met het ministerie van VWS. We wachten in dat verband de
reactie af van minister Schippers / het kabinet. We gaan er van uit dat

leden een advertorial of

regionale of lokale blad door

advertentie te laten plaatsen. We

minister Schippers nog een duidelijke komma wil zetten achter het rapport
van de Commissie Schnabel en dat ze de mogelijkheden voor zelfregie bij
het levenseinde zal willen verruimen. Via deze link vindt u de argumenten
voor een proeftuin laatstewilmiddel.

denken dat de kosten voor de
leden erg laag zullen zijn. Hierbij
een tekstvoorstel dat u zelf kunt
gebruiken voor een advertentie in
uw eigen regio:

Na vijfentwintig jaar is er nog

Verzetten ALV

steeds geen pil van Drion. Ons
overlijden wordt nodeloos
bedisseld door regering en wet.

Sinds eind mei van dit jaar zijn de vorderingen en nieuwtjes niet zodanig
dat we in het najaar een tweede ledenvergadering zullen organiseren. We
schuiven dus door naar 2017 en zullen eventueel nieuws via de
nieuwsbrief en mail verspreiden. De eerstvolgende ledenvergadering zal in
het tweede kwartaal van 2017 worden gehouden.

Grote gevolgen voor de mensen
die het betreft en de
samenleving. Vredig sterven
behoort ieder zelf te kunnen
regelen, met hulp van
vakbekwame specialisten of in
eigen beheer met b.v. een "PIL

Huiskamerbijeenkomsten

VAN DRION" die we voortaan
laatstewilmiddel noemen.
Coöperatie Laatste Wil (meer info

In de afgelopen maanden zijn er ruim 20 huiskamerbijeenkomsten

op www.laatstewil.nu).

gehouden met een aanwezigheid die varieerde van 2-14 personen. Het
bestuur heeft deze input in de verdere uitwerking van de proeftuin
verwerkt. Er vinden gesprekken plaats met ministeries, de politiek en
anderen om draagvlak te krijgen voor uitvoering. Bij die gesprekken en in
brieven is ondertussen al een gedeelte van de uitkomsten gebruikt.
Een veelheid aan opmerkingen en bespreekpunten zal nog moeten
worden uitgewerkt. We zullen daar mee beginnen in een gesprek met de
trekkers van de bijeenkomsten dat binnenkort wordt georganiseerd.
Daarna zullen we de leden uitgebreider informeren. Via deze link vindt u
de eerste terugkoppeling over de uitkomsten van de bijeenkomsten.
We nodige iedereen uit om ervaringen en vragen die tijdens
vervolgbijeenkomsten naar boven komen met het bestuur te delen.

Rust
Te zijn bij wie er niet meer zijn
heel diep in je gedachten
en niet met woorden lang en luid
kan af en toe een stille pijn
verzachten
er gaat een wonderlijke rust
vanuit

Op dit moment is deelname aan de proeftuin nog niet mogelijk.
Toon Hermans

Enquête beschikbaarheid humaan werkende
laatstewilmiddelen

Inning contributie.
Het bestuur is van plan om de

De reactietermijn op inzendingen
loopt rond deze periode af, zodat
Gert Rebergen en wij daarna met de
resultaten aan het werk kunnen.
We hebben het schitterende

contributie (€ 7,50) regelmatiger

resultaat dat bijna de helft van onze
leden de enquête heeft
beantwoord. Van de 186 leden die
geen internet hebben heeft zelfs veel meer dan de helft de enquête
ingevuld en teruggestuurd. Over de uitkomsten zullen we u apart
informeren.

verwerking is in handen van een

te gaan innen. Nieuwe leden
zullen ongeveer een maand na
hun aanmelding de contributie
afgeschreven krijgen. De

Ontmoeting Japanse hoogleraren

vrijwilligster, Grietje Odding
onder verantwoordelijkheid van
de penningmeester, Petra de
Jong.

Coöperatie Laatste
Wil.
Postadres:

Op hun verzoek had het bestuur van de

Cattenbroekerdijk 4, 3446 HA

CLW een ontmoeting met enkele

Woerden

Japanse hoogleraren (ethiek) die graag

Mailadres: post@laatstewil.nu

wilden weten hoe ze in Japan de eerste

Tel.: 06 225 76 007

stap zouden kunnen zetten naar een

Bank: NL27 RABO 0318 2231 04

goede euthanasiewetgeving. Ze spraken

Web: www.laatstewil.nu

hun grote waardering uit voor de
zorgvuldigheid en integriteit waarmee
wij naar de autonome route kijken. De voertaal was Japans.

Klik hier als u deze mail niet goed kunt lezen.

