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Nieuwsbrief december 2011
In de aanloop naar het nieuwe jaar kijken we ook terug naar het afgelopen jaar, waarin het
nodige is gebeurd en het hospice duidelijk op de kaart is gezet. Op de eerste plaats natuurlijk
in de praktijk, door de ondersteuning van mensen in de terminale fase thuis. De dankuitingen van nabestaanden maken telkens weer duidelijk hoe zeer de ondersteunende zorg
van vrijwilligers wordt gewaardeerd. Tegelijk is het een belangrijke bijdrage aan draagvlak in
de samenleving voor het op te richten hospice.
Na een jaar van verkennen en onderzoeken, werden op 29 maart de stichtingen “Hospice
Dronten” en “Vrienden van het Hospice” opgericht. Dit betekende dat er breed draagvlak is
in de samenleving bij politiek, organisaties en bevolking voor het oprichten van een hospice
en dat er voldoende vertrouwen is op een toekomstig gezonde exploïtatie. Vervolgens
konden we aan de slag:
 Met informeren van de samenleving over de plannen via de pers. Niet alleen bij het
begin kreeg het hospice veel positieve aandacht, ook in alle maanden er na kwam het
hospice telkens weer in het nieuws, dankzij de vele acties en de rechtstreekse
contacten.
 Spontane acties voor het hospice als goed doel, waaraan we natuurlijk altijd graag
meewerking verleenden. Die medewerking kwam vooral van Ellen en de vrijwilligers,
die zich door hun enthousiaste en gemotiveerde inzet belangrijke ambassadeurs voor
het hospice tonen. Naast bekendheid en daarmee draagvlak, zijn we erg blij met de
financiële opbrengsten van al deze acties.
 Uitbreiding van de reeds bestaande goede contacten en samenwerking met name
met huisartsen en Icare. Zij steunen het hospice niet alleen in woorden (schriftelijke
aanbevelingen), maar zeker ook in daden , o.a. met Icare een nieuwe, belangrijke
samenwerkingsovereenkomst voor de zorg thuis en in het hospice.
 Contacten met de politiek leverden in alle gevallen een positief beeld op voor wat
betreft het inzicht dat een hospice een belangrijke aanvulling kan zijn op het
maatschappelijk zorgpalet. Bij de provincie bleef het daarbij, maar de gemeente
Dronten heeft aangegeven onze aanvraag om subsidie positief te beoordelen. Wat
dat financieel of qua verdere ondersteuning inhoudt, wordt pas in de loop van 2012
duidelijk, maar we hebben er absoluut vertrouwen in.
Natuurlijk willen we vooruit kijken naar het nieuwe jaar. In 2012 moet het hospice echt
gestalte krijgen en daar moet zeker nog het nodige voor gebeuren. Locatiekeuze en
financiering van (ver)bouwkosten met inrichting zijn de belangrijkste zaken.

Zoals inmiddels wel bekend is zijn we in gesprek met de protestantse gemeente Dronten
over de mogelijkheid het hospice te vestigen in de 2 woningen bij de Open Hof. Door de
kerkenraad is in eerste instantie positief gereageerd, maar men heeft direct aangegeven dat
men enkele maanden nodig heeft voor zorgvuldige besluitvorming. Uiterlijk in april zal men
definitief besluiten hoe het toekomstige beleid ingevuld moet worden en of daar binnen
inderdaad ruimte is voor het hospice.
Hoewel we dus pas over enkele maanden duidelijkheid hebben, willen we toch starten met
het bij elkaar krijgen van de benodigde financiële middelen. Op eerste plaats omdat we
hopen en vertrouwen op een goede uitkomst in de besluitvorming, maar ook om klaar te
staan als er een positief besluit komt. In dat geval kunnen we snel beginnen met de
benodigde plannen voor verbouwen en inrichten en het aanvragen van de benodigde
vergunningen, zodat we eind 2012 het hospice echt gerealiseerd hebben.
Ik weet het, misschien ben ik wel te optimistisch. Maar als er 1 goed moment is, dan is dat
wel aan het begin van een nieuw jaar.
Namens het bestuur wens ik u allen fijne feestdagen en daarna een mooie start van een
voorspoedig nieuw jaar, waarin gezondheid bepalend is voor alle andere zaken die voor u
privé of anderszins belangrijk zijn.
Wim Luijkx

