
Facts and figures  

In het derde kwartaal van 2018 hebben we in het 
hospice 10 nieuwe gasten mogen verwelkomen. 
De 4 gastenkamers waren in totaal 222 dagen 
bezet.  
In de thuissituatie zijn er 2 nieuwe 
families/adressen bijgekomen om vrijwilligers in te 
zetten om te waken. 

Op 1 juli 2018 zijn we gestart met 115 vrijwilligers 
voor het werk in het hospice en/of in de 
thuissituatie. Er zijn 6 vrijwilligers gestopt met het 
werk. In het derde kwartaal is er wel een 
basiscursus opgestart maar nog niet afgerond.  
Dat betekent dat er op 30 september 109 
vrijwilligers in het hospice en/of thuis werken.  

Jubileum – 5 jaar Hospice Dronten  
Het begin 
Al in 2003 hadden drie dames, leden van de 
Soroptimist club Flevoland, het idee om de 
mogelijkheid voor een Hospice in Dronten te 
onderzoeken. Er volgde een lange periode van 
verkennen, informeren en uiteindelijk uitwerken 
van plannen.  In 2008 werd Ellen Kanters als 
manager aangesteld en 4 heren waren bereid om 
het bestuur te vormen. Het plan kreeg steeds 
meer vorm, kreeg financiële ondersteuning en 
een mooie locatie werd gevonden. Op 3 oktober 
2013 is Hospice Dronten geopend. 
 

Nu, 5 jaar later zijn we trots op waar we nu staan 
en dankbaar voor alle steun die we hierbij 
mochten en mogen ontvangen. 
Vrijwilligers, donateurs, bestuursleden, bedrijven, 
verenigingen, collectanten, sponsoren, kortom 
iedereen die iets heeft bijgedragen aan Hospice 
Dronten zoals het er nu staat zeggen wij: DANK U 
WEL! 

 
:  
 

We blikken graag terug op onze jubileumweek 
Zaterdag 29 september deelden de Vrienden van 
hospice Dronten samen met enkele dames van 
de Ladies Circle rozen uit aan het winkelend 
publiek in Dronten. Hierbij ontvingen zij  
veel waardering en positieve reacties. 
 
's Middags mochten we veel bezoekers 
ontvangen in De Meerpaal bij de kramen, 
verloting, kunstveiling en optredens van koren. 
Het was een middag vol ontmoetingen en mooie 
presentaties; een dag om goed op terug te kijken. 
Iedereen die deze dag tot een succes gemaakt 
heeft willen we nogmaals hartelijk bedanken! 

 
 

 

 

 

 

 

Woensdag 3 oktober vierden we onze verjaardag 
met de presentatie van de film die Klaas Eissens 
voor ons gemaakt heeft. Samen met gasten, 
nabestaanden, vrijwilligers is een prachtige 
weergave gemaakt van hospice Dronten. Een film 
die we bij presentaties verder kunnen en zullen 
gebruiken. 

Daarna volgde een  
indrukwekkende lezing van 
Sander de Hosson, longarts 
palliatieve zorg en schrijver 
van het boek “Slotcouplet”.  
Een boeiend betoog en  
mooie avond. Bijzonder hoe 
deze man aandacht weet te 
vragen voor goede  
palliatieve zorg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2018 



Vrijdag stonden we met een informatiekraam op 
het plein in De Meerpaal bij de dag van de 
ouderen.  
Zaterdag hebben we met twee rondleidingen aan 
16 mensen het hospice kunnen laten zien en veel 
informatie kunnen geven.  
Op zondag tenslotte was er in De Meerpaal een 
gezellig samenzijn voor (oud)vrijwilligers, 
(oud)bestuurders en betrokkenen bij het hospice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
In de jubileumweek kregen we regelmatig 
publiciteit: 
In de Flevopost van 19 september stond een 
interview met Loes Peters en Jolanda Noome 
over het programma van de jubileumweek: 
https://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/552061/h
ospice-dronten-bedankt-inwoners.html 
 
Op 26 september konden we twee pagina’s met 
interviews en het programma plaatsen. Deze 
pagina’s werden mogelijk gemaakt door een 
achttal sponsoren: autocentrum Douwe de Beer, 
Flynth adviseurs/accountants, Q-cape biologische 
producten, Flipse makelaardij, Anno 2000 
ontwerpers/hoveniers, Williams fashion for men, 
Post & Haveman, Kwoot communicatie & 
reclame. Hartelijk dank hiervoor! 
 
De uitgebreide interviews zijn na te lezen op onze 
site: 
https://www.hospice-dronten.nl/ik-woon-hier/ 
 
https://www.hospice-dronten.nl/warmte-zoals-
thuis/ 
 
https://www.hospice-dronten.nl/dronten-omarmt-
hospice/ 
 
 

De Drontenaar was 29 september aanwezig voor 
filmopnames: 
https://dedrontenaar.nl/algemeen/video-hospice-
heeft-na-5-jaar-vaste-plek-in-dronten-we-staan-
waar-we-willen-staan 
 
Omroep Flevoland zond 1 oktober een interview 
met een nabestaande en voorzitter Maarten 
Vrolijk uit:  
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/164225/h
ospice-dronten-bestaat-vijf-jaar 
 
Een mooie week waar we goed op terugkijken. Nu 
gaan we weer verder met waar we voor staan: ‘er 
zijn’ voor onze gasten en hun naasten. 

 
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 ter gelegenheid 
van het 30-jarig bestaan van KWOOT 
communicatie & reclame een gift van € 4000,- in 
ontvangst nemen. We ontvingen ook weer diverse 
giften van nabestaanden en er is menigmaal voor 
het hospice gecollecteerd bij een uitvaart. Bij 
Deen in Dronten wordt momenteel een mooie 
spaaractie gehouden waarbij muntjes gedoneerd 
kunnen worden aan hospice Dronten. Fijn dat dit 
allemaal gedaan wordt! 
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 27 oktober 
om 15.30 uur. Onze vrijwilligers geven u hierbij 
informatie en kunnen uw vragen beantwoorden. 
Weet dat u welkom bent. 
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