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Nieuwsbrief  10:  1 jaar Hospice Dronten 

Dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers, konden we in het eerste jaar 12 mensen thuis 

en 27 gasten in het hospice met hun naasten ondersteunen in de laatste belangrijke fase 

van het leven. Hospice Dronten heeft zijn waarde bewezen en valt niet meer weg te 

denken uit de Dronter samenleving. Op maandag 29 september brengt Omroep Flevoland 

dit in beeld ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan op 3 oktober. 

Onze vrijwilligers hebben 12 mensen thuis ondersteund. Mede door die steun konden deze 

mensen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. Naast de huisarts en verpleegkundigen, 

waren de vrijwilligers er om de dagelijkse zorgen mee op te vangen, waardoor ook de 

naasten tijd en aandacht konden hebben voor hun dierbare. 

Voor 27 mensen bleek het niet mogelijk die laatste fase thuis door te brengen. Zij werden 

liefdevol opgevangen in het hospice, waar de vrijwilligers er alles voor deden om een 

huiselijke sfeer te scheppen.  De eigen huisarts met de zorgzame verpleegkundigen van het 

Icare-team, zorgden voor de medische en verpleegkundige  zorg. 

Voor de steun en zorg zowel thuis als in het hospice, waren de mensen die verzorgd werden 

en hun naasten, iedere keer heel dankbaar. Gasten en hun naasten laten ons dit op tal van 

manieren weten. Zij geven aan de goede zorg van vrijwilligers en verpleegkundigen te 

waarderen. Op de eerste plaats vanwege de optimale verzorging, maar ook omdat er meer 

ruimte komt voor elkaar. Ruimte voor het samen ophalen van goede herinneringen of zo 

maar om te genieten van het samen zijn.   

Na 1 jaar mogen we constateren dat Hospice Dronten haar waarde binnen de samenleving 
ruimschoots heeft bewezen.  Inmiddels hebben we de aanpassingen waar we vanaf 
afgelopen april  de plannen voor hadden gemaakt, grotendeels gerealiseerd. Hospice 
Dronten is een vrijwilligersorganisatie en in de inrichting van de organisatie wordt dit steeds 
meer ingevuld: 

 Er is nu 1 betaalde kracht,voor drie dagen per week. Als manager is zij verantwoordelijk 
voor de uitvoering van beleid, geeft richting aan het dagelijks gebeuren en bewaakt de 
kwaliteit en continuïteit binnen de organisatie, zowel thuis als in het hospice 

 De  coördinerende taken, zowel voor de zorg voor gasten als de aandacht voor onze 
vrijwilligers, worden nu ingevuld door een team van vrijwillige coördinatoren 

 Onze vrijwilligers hebben zich dit eerste jaar geweldig ingezet. Natuurlijk stopt er 
regelmatig iemand om meest persoonlijk redenen, dus ook in 2014 zijn er 2 nieuwe 
groepen opgeleid.  Komend jaar willen we weer wat meer aandacht besteden aan 
bijscholing via gerichte cursussen, wat het werken binnen een hospice organisatie, ook 
thuis, meer inhoud en waarde kan geven.  
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Ook 2 andere voornemens hebben dit eerste jaar gestalte gekregen.  
Er is een Vrijwilligersraad opgericht, die management en bestuur altijd mag adviseren en een 
belangrijk klankbord vormt voor de wensen en ideeën die er bij onze vrijwilligers leven. 
Het bestuur van Stichting Hospice Dronten is uitgebreid met 2 personen. Daarmee verandert 
het karakter van oprichtingsbestuur naar een “gewoon” bestuur. Marijke Clement en 
Rieneke de Ruiter voegen ook andere kwaliteiten toe, waarmee een beter evenwicht tussen 
bedrijfsmatig beleid en aandacht voor de specifieke zorgzaken goed geborgd wordt  
 

Vooruitkijken 

Zoals eerder al eens gemeld, vragen de eerste jaren om bijzondere aandacht voor de 

bekostiging. De AWBZ-gelden van het ministerie komen pas 1 tot 1,5 jaar later binnen. Dit 

betekent dat alle kosten tot 2015 voor eigen rekening zijn en dat vanaf januari een bijdrage 

wordt betaald gebaseerd op het aantal personen dat in het vorige jaar door ons is gesteund 

(thuis) of opgevangen(hospice). Mede omdat we maar 3 kwartalen hebben gedraaid in de 

“tel”-periode 1 juli-30 juni) blijven de inkomsten ook in 2015 en 2016 achter bij wat 

structureel nodig is. 

Dank zij de vele steun en bijdragen van de gemeente, uit de samenleving, de giften van 

nabestaanden en giften door het Dronter bedrijfsleven konden we dit eerste jaar alles 

bekostigen. Door de aanpassingen zullen de kosten voor komend jaar een stuk lager 

uitvallen, maar de steun uit de samenleving en van een aantal Goede Doelen Fondsen blijft 

onontbeerlijk om de exploitatie rond te krijgen.  

 

Op 29 september wordt het hospice in een uitzending van Omroep Flevoland kort in beeld 

gebracht. In het programma vertellen nabestaanden en vrijwilligers over hun ervaringen in 

het hospice of uit de thuissituatie en wordt in beeld gebracht hoe de dagelijkse zorg in het 

hospice gestalte krijgt.  

In de week van de palliatieve zorg, van 4 tot en met 11 oktober, zal er gestart worden met 

het geven van rondleidingen in het hospice. Elke dag om 15.30 uur kunnen geïnteresseerden 

zich laten informeren, rondkijken en met hun vragen terecht. Opgeven hiervoor is gewenst. 

Dit kunt u doen via email pr@hospice-dronten.nl of telefonisch:(0321) 767085. Wij vragen u 

daarbij uw email adres en/of telefoonnummer op te geven zodat wij altijd contact met u 

kunnen opnemen als een rondleiding vanwege omstandigheden niet door kan gaan. 

 Komende maanden worden weer verschillende acties ontplooid. Onze zusterstichting 

“Vrienden van Hospice Dronten” richt zich daarbij op de lokale samenleving waarin gezocht 

wordt naar steun bij particulieren en het lokale bedrijfsleven. Zo wordt zaterdag 4 oktober 

op het Havenplein van 13.00 tot 17.00 uur in samenwerking met Moellies gezorgd  voor 

muziek, een grabbelton, ballonnen, etc. met ook een kraam waar informatie over het 

hospice gegeven wordt. 

 

Bestuur Stichting Hospice Dronten   
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