
Facts and figures 
In de eerste helft van 2018 hebben we in het 
hospice 70% meer gasten mogen verwelkomen 
dan in de eerste helft van 2017. Het totaal aantal 
gasten in de eerste helft van dit jaar was 29. 
Enkele aanvragen voor opname hebben we niet 
kunnen honoreren. 
Daarentegen zijn er in de thuissituatie 50% 
minder inzetten geweest, een aandachtspunt voor 
de tweede helft van 2018. 
 
Het aantal vrijwilligers is navenant gelijk gebleven, 
er zijn over het eerste half jaar een aantal 
vrijwilligers gestopt en wat meer binnen gekomen. 
Het aantal is op dit moment 115. 
 
Jubileumweek 29 september – 7 oktober 
Op 3 oktober van dit jaar bestaan we 5 jaar. In dit 
kader worden er diverse activiteiten 
georganiseerd. 
 
Zo is er zaterdag 29 september een 
verrassingsactie van de Vrienden van hospice 
Dronten in winkelcentrum Suydersee. ’s Middags 
bieden we een gevarieerd programma in De 
Meerpaal aan met diverse kramen waar van alles 
te koop en te doen is, optredende koren, een 
verloting en veiling van o.a. kunst. Meer 
specifieke informatie zal na de zomer uitgebreider 
in het nieuws komen. 
 
Woensdagavond 3 oktober komt  
Sander de Hosson, longarts palliatieve 
zorg een lezing houden. Sander is de  
schrijver van het boek Slotcouplet.   
Dit boek biedt een unieke blik op een  
wereld vol dilemma’s, verdriet,  
compassie, liefde, écht contact  
en troost in de wereld van de  
palliatieve zorg. 
 
Tevens wordt deze avond de korte informatieve 
film gepresenteerd waar momenteel aan gewerkt 
wordt. 
 

 

 
 
 
 

Zaterdag 6 oktober zijn er 2 rondleidingen in het 
hospice gepland: om 13.00 en 15.30 uur. 
 
Zondag 7 oktober sluiten we de week af met een 
besloten gezellig samenzijn van onze vrijwilligers 
en direct betrokkenen. 
 

PR 

Afgelopen kwartaal is hospice Dronten een aantal 
keer uitgebreid in de pers verschenen. Eind april 
publiceerde de Flevopost een interview met de 
voorzitter van het bestuur, Maarten Vrolijk en onze 
nieuwe manager, Loes Peters. Eind juni was ook 
in de Flevopost een interview met 2 vrijwilligers te 
lezen, in de rubriek ‘mijn werkplek’. Mooi dat op 
deze manier ook aandacht geschonken wordt aan 
hospice Dronten 

Er is nieuw aanvullend fotomateriaal gemaakt dat 
we kunnen gebruiken voor publicaties en 
presentaties. Daarnaast wordt door Klaas Eissens 
momenteel gewerkt aan een korte documentaire 
film die later dit jaar klaar moet zijn. Al met al 
mooie positieve bijdragen aan onze bekendheid in 
de samenleving. 

Bestuur 
Het bestuur heeft afscheid genomen van 
Annemiek van der Meulen. Zij heeft helaas 
besloten om te stoppen met het bestuurs-
secretariaat. Ook op deze plaats bedanken we 
Annemiek voor haar werkzaamheden die ze de 
afgelopen jaren voor het hospice gedaan heeft. 
 
We hebben met de verhuurder van het hospice 
gebouw gesproken over de eerste 5 jaar dat het 
hospice op deze mooie plek gehuisvest is, en 
vooruit gekeken naar de komende 5 jaar en welke 
ontwikkelingen we met elkaar verwachten. Een 
vruchtbaar gesprek, dat we jaarlijks houden. 
 
De jaarrekening en het financieel jaarverslag van 
2017 is vastgesteld en na te lezen op onze site :  
https://www.hospice-dronten.nl/beleidsinformatie/ 
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Het bestuur heeft het nieuwe college van 
gemeente Dronten gefeliciteerd met het nieuwe 
college-akkoord en heeft wethouder Van Bergen 
uitgenodigd voor een bezoek aan het hospice, dat 
binnenkort plaatsvindt.  
 

Cursussen en scholing 
Binnen het jaarplan van Hospice Dronten neemt 
scholing een belangrijke plaats in. 
 
Elke nieuw aangemelde vrijwilliger doorloopt in 
Hospice Dronten een voorbereidend traject van 
ruim 3 maanden 
In dit traject zit de volgende scholing: 

1. Een e-learning gedeelte ter voorbereiding 
op de lesdagen 

2. Twee lesdagen die gegeven worden door 
een vaste docent van de VPTZ. Tijdens 
deze dagen worden allerlei onderwerpen 
behandeld die een raakvlak hebben met 
palliatieve zorg  

3. Een derde lesdag met hierin alle hospice 
gebonden zaken. Alle informatie die 
besproken wordt tijdens deze dag wordt 
verteld door de manager, enkele 
coördinatoren en enkele al werkende 
vrijwilligers  

4. Drie korte trainingen die gevolgd moeten 
worden tijdens de introductieperiode van 2 
maanden. De trainingen betreffen het 
roostersysteem, de training “hoe te 
handelen bij calamiteiten” en de training 
verplaatsingstechnieken”. 

 
In juni hebben 8 nieuwe vrijwilligers bovenstaande 
scholing gevolgd, zij doorlopen momenteel hun 
introductieperiode en nog in de zomer ontvangen 
zij hun certificaat. 
 
Ook zittende vrijwilligers wordt scholing 
aangeboden. In juni is gestart met de training “De 
Cirkel van er zijn” waar iedereen aan deelneemt, 
vrijwilligers, bestuursleden en overige 
werknemers. 
 
Van zittende vrijwilligers wordt tevens verwacht 
dat zij jaarlijks de training “hoe te handelen bij 
calamiteiten” volgen en indien wenselijk de 
training “verplaatsingstechnieken”. 
 

 

 

 
Per jaar zijn er 4 thema avonden die voor 
iedereen vrij zijn om te volgen. 
In het voorjaar 2018 zijn er twee thema avonden 
gehouden, de eerste had als onderwerp 
“palliatieve sedatie en euthanasie” en de tweede 
“dementie”. Deze avonden worden gegeven door 
deskundigen uit het werkveld. 

Vrienden van Hospice Dronten 
Stichting de ‘Vrienden van’ houdt zich bezig met 
de informatie en communicatie naar de 
samenleving en heeft daarnaast de taak op zich 
genomen om jaarlijks € 30.000 bijeen te brengen. 
Met deze gelden is een sluitende exploitatie 
mogelijk en daarmee ook het bestaansrecht van 
het hospice op lange termijn gegarandeerd.   

Afgelopen kwartaal mochten we weer diverse 
mooie giften in ontvangst nemen van onder 
andere Crea club De Ark en Ladies Circle. We 
ontvingen diverse giften van nabestaanden als 
dank voor de goede zorgen en een mooie gift bij 
gelegenheid van een verjaardag. De 
pioenrozenactie van de Soroptimisten werd weer 
georganiseerd.  

Ook hielden we onze jaarlijkse 
huis aan huis collecte met een  
prachtige opbrengst van ruim  
€ 9.300! Iedereen die hieraan  
heeft bijgedragen willen we  
hiervoor hartelijk danken. Het is 
geweldig om zoveel steun te  
ervaren bij ons vrijwilligerswerk. 

Wist u trouwens dat u ook online kunt doneren? 
Dit kan via de site:  
https://www.hospice-dronten.nl/donateurs/   
Hier kunt u kiezen voor een eenmalige gift of het 
hospice structureel steunen door ‘Vriend’ te 
worden.  

Contactgegevens 
Wilt u meer weten over hospice Dronten? Bezoek 
dan onze website www.hospice-dronten.nl of geef 
u op voor onze maandelijkse rondleiding. De 
eerstkomende rondleiding is zaterdag 25 
augustus om 15.30 uur. Onze vrijwilligers geven u 
hierbij informatie en kunnen uw vragen 
beantwoorden. Weet dat u welkom bent. 
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