
hospice
DRONTEN

‘ Ieder mens is 
waardevol, zowel
in het leven als 
in het sterven’

Wat doen wij ?
• Wij  bieden vrij willige zorg en ondersteuning aan mensen en hun naasten tij dens 

de laatste levensfase. Dit kan thuis maar ook in het hospice. 
• In ons hospice in Dronten beschikken wij  over vier kamers, waar wij  jaarlij ks 

ongeveer 36 gasten een waardig levenseinde bieden.
• Vrij willigers en/of zorgprofessionals zij n 24 uur per dag aanwezig.

Waarom vragen wij  uw aandacht?
• De kosten voor gezondheidszorg zij n niet langer een zaak van de overheid 

alleen.
• De lokale gemeenschap wordt steeds vaker gevraagd om haar steentje bij  

te dragen.
• Het hospice Dronten is daarom een verantwoordelij kheid van alle inwoners 

van de gemeente Dronten.
• Jaarlij ks is vanuit de samenleving € 30.000 nodig als onmisbare aanvulling op 

bij voorbeeld subsidiemogelij kheden, giften en legaten.
• Stichting Vrienden van Hospice Dronten heeft de taak op zich genomen om 

jaarlij ks € 30.000 bij een te brengen en daarmee het bestaansrecht van het 
hospice in Dronten ook op lange termij n te kunnen garanderen.

info@hospice-dronten.nl
pr@hospice-dronten.nl 
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Stichting Vrienden van Hospice Dronten

Steun



Uw steun hebben wij nodig. 
Vandaag, maar ook morgen!
Ja, ik draag graag mijn steentje bij om een bijdrage te leveren aan de instandhouding 
van ons hospice.

Ik word ‘Vriend van het Hospice’ en betaal jaarlijks      € 
(minimaal € 25,- per jaar) via automatische incasso*

Ik word lid van ‘De Club van 100’ en betaal jaarlijks € 100,- via automatische incasso*

Ik kies voor een periodieke gift van minimaal € 500,- per jaar en ontvang graag nadere  
informatie*

Ik ga geen verplichtingen aan maar doe graag een eenmalige gift en zal dat bedrag  
overmaken op rekening NL77 RABO 0119 7726 20 ten name van Stichting Vrienden van 
Hospice Dronten.

Postcode

E-mail

Telefoon
nummer

Datum en 
handtekening

Rek.nr.
IBAN

Plaats

Adres

Naam

U kunt dit formulier opsturen of afgeven per adres:

Stichting Vrienden van Hospice Dronten
Copernicuslaan 1, 8251 AB  Dronten

*   vul hieronder uw 
gegevens in

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van het Hospice Dronten 
om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van 
het Hospice. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Kenmerk machtiging 
In te vullen door Stichting Vrienden van Hospice Dronten. 


