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Nieuwsbrief 7:  Opening op 3 oktober  

Het hospice gebouw 

Er is op veel fronten hard gewerkt de afgelopen maanden en hoewel er nog best veel moet 

gebeuren, staat de officiële opening nu vast.  Donderdagmiddag 3 oktober komt er een opening met 

een sober maar wel feestelijk tintje, waarvoor later nog een uitnodiging komt. 

Voor de vrijwilligers, VITT-raad, huisartsen en het Icare-“hospice”team, waarvoor de werving nu 

loopt, gaan de deuren van het hospice op 19 en 20 juli open. Dan is de verbouwing klaar en kunn en 

we beginnen aan de afwerking en inrichting. Een mooi moment om nog eens te kijken hoe het er uit 

komt te zien en nog een keer diep adem te halen voor het laatste traject.  waarin ook een stevig 

beroep wordt gedaan op vrijwilligers.  

In de maanden naar de opening toe zullen we op verschillende manieren de publiciteit zoeken om de 

bekendheid te vergroten en daarmee het draagvlak verder te verbreden. In een korte radio 

uitzending op Omroep Flevoland afgelopen week kregen we die mogelijkheid al. Bij andere PR acties 

doen we een bijzonder beroep op onze vrijwilligers, want anders dan “gewone” klussen , is de 

praktische kennis van het hospice, zowel wat betreft de terminale zorg thuis als de aanvullende 

mogelijkheden straks in het hospice, een belangrijke inbreng bij publiciteit.  

 Meerpaaldagen, 8-9-10 augustus 

 Dag voor de Ouderen, 28 september 

 Week van het Hospice: 3-12 oktober 

 Dag van Palliatieve Zorg: 12 oktober 

Oproep 1  (opgave via coordinator@hospice-dronten.nl)  

 Kom kijken op 19 juli (16.00 tot 20.00 uur) of 20 juli (10.00 tot 14.00 uur) 

 Meld je aan om het hospice uit te dragen tijdens de publieksacties 

 

Daarnaast hebben we de “gewone” vrijwilligers nodig die mee kunnen en willen helpen bij de klussen 

die we zelf gaan aanpakken bij de afwerking en inrichting van en rond het hospice.  

 24 juli tot 16 augustus: schilderwerk, eerst de muren, dan de kozijnen en deuren, vervolgens 

behangen en tenslotte sauzen. Kortom behoorlijk wat werk waarbij we graag een beroep 

doen op degenen die tijd hebben en goed met kwast en behang om kunnen gaan.  

 12 tot 14 augustus moeten plafondlampen worden opgehangen en 22 en 23 augustus staan 

gepland voor het monteren van alle wandlampen 

 19 tot 23 augustus wordt de vloerbedekking gelegd door de leverancier en kunnen de plinten 

worden aangebracht. Ook daar zoeken we enkele handige klussers voor.  

 26 tot 28 augustus worden vitrage en gordijnen opgehangen en daarmee is het binnenwerk 

wat we zelf moeten doen eigenlijk klaar 

Oproep 2  (opgave via bestuur@hospice-dronten.nl) 

 Geef je met partner en vrienden op voor klusdagen 
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 We gaan ook langs andere wegen op zoek naar “gewone” klussers   

Het basismeubilair voor de gastenkamers en de verpleegkundige inrichting wordt afgeroepen voor 

levering op 2 tot 4 september en ook het aanvullend meubilair kan dan binnen komen. Streven is om 

6 september alles klaar te hebben zodat we dan alles kunnen uittesten en de laatste aanpassingen , 

die zeker overblijven, nog kunnen uitvoeren. 

 9 tot 13 september wordt er gestraat   

 16 tot 20 september wordt de tuin ingericht; vrijwilligers gevraagd dus 

Oproep 3  (opgave via bestuur@hospice-dronten.nl)  

 We zoeken personen met groene vingers die willen helpen bij het inrichten en misschien 

later onderhouden van de tuin 

 

Als alles volgens plan verloopt gaan we “open huis dagen”  houden vanaf 21 september. De 

organisatie hiervan vraagt nog wel meer aandacht, maar in ieder geval willen we iedereen die 

belangstelling heeft voor het hospice en die vaak al op een of andere manier een bijdrage heeft 

geleverd aan de realisatie, de gelegenheid geven te komen kijken wat het uiteindelijk geworden is.  

De hospice organisatie 

Ook ten aanzien van de organisatie inrichting is afgelopen maanden veel gebeurd. Agnes heeft als 

algemeen coördinator en kwartiermaker inmiddels haar waarde duidelijk bewezen en het is goed te 

constateren dat ze daarbij nog dankbaar gebruik kan en mag maken van de kennis  en ervaring die 

Ellen heeft. Dat zal komende maanden minder worden (het wordt even doorbijten voor Ellen), maar 

Agnes kan voortborduren op het vele voorwerk dat Ellen al had gedaan.  

Een belangrijk besluit dat is genomen betreft het splitsen qua verantwoordelijkheid van intensieve en 

terminale zorg. Gezien alle ontwikkelingen met betrekking tot transitie van AWBZ taken van de 

overheid naar het WMO domein van de gemeente is er voor gekozen om de intensieve zorg bij De 

Meerpaal te houden, zodat de uitbreiding en opbouw van zorg voor oa. dementie, psychiatrie daar 

organisatorisch goed opgepakt kan worden. De terminale zorg, zowel thuis als in een hospice heeft 

duidelijk een ander karakter en wordt logischerwijs gebundeld in de organisatie van Hospice 

Dronten.  

Er komt een overgangsregeling, die op de eerste plaats rekening houdt met de belangen van de 

mensen die zorg ontvangen en nodig hebben. De inzet van vrijwilligers wordt niet onderbroken en 

ook in de toekomst blijft het voor vrijwilligers mogelijk ervoor te  kiezen om zowel voor intensieve 

zorg als voor terminale zorg ingezet te worden. 

Voor het verder inrichten van de operationele organisatie de komende maanden, zal een beroep 

worden gedaan op de vrijwilligers, die zich al eerder voor werkgroepen hebben gemeld. 

 

Eind juni heeft een groep van 11 nieuwe vrijwilligers de basisopleiding met succes afgerond. De 

volgende opleiding in augustus-september loopt al aardig vol, er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.  

Mogelijk dat er daarna voor het einde van het jaar nog een groep kan worden opgeleid. 

Aanmeldingen zullen er ongetwijfeld komen, maar of het nodig is wordt ook bepaald door de 

individuele keuze die iedere vrijwilliger komende maanden mag maken voor terminale zorg, voor 

intensieve zorg of voor beide. Vóór het einde van het jaar zullen we iedereen de kans geven zich daar 

goed voorbereid over uit te spreken.  
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