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Nieuwsbrief 6: IT GEAT ON
De afgelopen maanden brachten veel beroering bij Hospice Dronten. Iedereen was erg aangeslagen
bij het nieuws dat Ellen voor heel lange tijd uit de running kon zijn. In de weken erna hebben heel
veel mensen Ellen op een of andere manier laten weten geweldig mee te leven en al die contacten
hebben haar goed gedaan. Wat haar overkomt wordt er niet beter van, maar alle bemoediging geven
wel heel veel steun, laat ze telkens weten. Haar onverwachte aanwezigheid afgelopen zondag bij
Lions of the Proms heeft haar goed gedaan en dat gold zeker ook voor iedereen die haar daar heeft
gesproken.
Deze week zijn het bestuur en directie Meerpaal er in geslaagd een afspraak te maken met een
tijdelijke vervanger. Agnes Goldenbeld zal de taken van Ellen gaan invullen, zowel voor VITT als voor
het hospice. Gezien haar achtergrond en ervaring in de zorgsector waaronder betrokkenheid bij de
VPTZ organisaties in Midden Gelderland verwachten we dat ze dat, met de voortdurende steun van
de 3 coördinatoren en veel vrijwilligers, prima gaat oppakken. Het leukste is haar te leren kennen in
de praktijk, maar op www.goldenbeldadvies.nl kun je al wel een goede indruk van haar krijgen.
Eind maart hebben we het contract getekend met DrontenBouw BV voor de verbouw van de 2
woningen tot een hospice. Vrijwilligers hebben flink hun best gedaan om de woningen verbouw-klaar
te maken en inmiddels is de aannemer gestart met de grondwerkzaamheden. We hebben 1 juli
losgelaten als openingsdatum, want nu we de vanzelfsprekendheid van Ellen missen bij de
voorbereiding en inrichting van de organisatie en omdat we bij de afwerking door zelfwerkzaamheid
van vrijwilligers kunnen besparen op de kosten, denken we enkele maanden meer nodig te hebben
voor alles 100% goed is.
In deze periode moet ook het laatste stuk van de financiering rond komen. We hebben er
vertrouwen in dat dit lukt, want anders waren we niet begonnen met de aannemer, maar het moet
natuurlijk wel waar gemaakt worden. Daarom doen we nu een beroep op founders die ons willen
helpen met de basisfinanciering van de verbouw en het bedrijfsleven en particulieren die als sponsor
in welke vorm dan ook de realisatie mee mogelijk willen maken.
Zoals eerder gemeld hebben we dekking voor € 165.000 aan voorbereidings- en aanloopkosten,
dankzij de bijdragen van de gemeente en de opbrengst van alle spontane acties en giften in 2011 en
2012. Ook is er reeds voor ruim € 155.000 toegezegd door Goede Doelen Fondsen voor de specifieke
inrichting van het hospice. Nu we duidelijkheid hebben over de verbouwkosten, die gelukkig lager
uitvallen dan wat we met enige voorzichtigheid eerder hadden begroot, weten we dat er toch nog
zo’n € 250.000 nodig is om met een gezonde financiële basis te kunnen beginnen.
In de planning voor de komende maanden staat weer een opleiding voor nieuwe vrijwilligers. Zowel
voor de intensieve zorg als voor de terminale zorg moet er nog een groep worden opgeleid om bij de
start van het hospice alle aanvragen om zorgondersteuning goed te kunnen invullen. Riekie Buis, die
Ellen daar al bij ondersteunde, verzamelt alle aanmeldingen en organiseert de cursussen.

Tenslotte
Ook buiten het hospice gebeurt er veel. Uit de informatie van de koepelorganisatie VPTZ het
volgende:
“De toegevoegde waarde van de vrijwilliger wordt binnen de maatschappij steeds meer erkend. In
een tijd van bezuinigingen heeft de vereniging VPTZ 10% verhoging van de subsidieregeling weten te
bewerkstelligen. Maar ook diverse samenwerkingsverbanden die ontstaan met de formele en
informele zorg worden steeds meer zichtbaar. Denk hierbij aan de Kerngroep Palliatieve Zorg, diverse
bijeenkomsten van de informele zorg, gesprekken met diverse politieke partijen, de samenwerking
tussen VPTZ-organisaties en V&V-huizen en de samenwerking met het Transitiebureau in verband
met de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij
natuurlijk de cliënt en diens naasten voor ons centraal staan en waarbij er direct gewerkt wordt aan
het verder ontwikkelen van de gemeenschapszorg. En zoals deze gemeenschapszorg al enige jaren
op onze agenda staat, kunnen we nu met het nieuwe regeerakkoord concluderen dat deze
gemeenschapszorg de aankomende jaren alleen maar belangrijker zal worden. Gemeenschapszorg
waarin de vrijwilligers een unieke positie hebben en waarin wordt samengewerkt op basis van
wederzijds belang en erkenning van eigenwaarde.”
Vooruitzichten 2013 (uit jaarverslag Stichting Hospice Dronten 2012)
“Alle inspanningen zijn op de eerste plaats gericht op het klaar krijgen van het hospice in september
2013 (was 1 juli). Dat betekent niet alleen verbouwing en inrichting, maar ook aandacht voor de
verdere invulling van de organisatie. Behalve de operationele organisatie moeten ook de onderlinge
banden en onderscheidende verantwoordelijkheden helder geregeld en beschreven worden tussen
bestuur en management, tussen bestuur en toezicht, tussen bestuur en adviesraad en tenslotte voor
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de operationel e organisatie..
Daarnaast komen de veranderingen aan de orde die samenhangen met het nieuwe overheidsbeleid.
Het is op de eerste plaats aan de gemeente om de nieuwe kaders te schetsen, waarbinnen nieuw
beleid vorm moet krijgen. Als Stichting Hospice Dronten willen we daarover tijdig geïnformeerd
worden en waar nodig over meepraten.”
Hoewel er heel veel is gebeurd sinds we dit opschreven, staat de essentie nog geheel overeind.
Wim Luijkx

