
Facts and figures 

In het vierde kwartaal van 2018 hebben we in het 

hospice 13 nieuwe gasten mogen verwelkomen. 

In het hele jaar hebben we 52 gasten verzorgd, 

een bezetting van 75%. 

In de thuissituatie zijn er 4 nieuwe 

families/adressen bijgekomen om vrijwilligers in te 

zetten om te waken. In heel 2018 hebben we dit 

bij 9 mensen thuis mogen doen.  

Op 1 oktober 2018 zijn we gestart met 109 

vrijwilligers voor het werk in het hospice en/of in 

de thuissituatie. Tijdens dit kwartaal is er een 

basistraining afgerond waardoor er weer 9 nieuwe 

vrijwilligers het team versterkt hebben. Er zijn 7 

vrijwilligers gestopt met het werk.    

Dat betekent dat er op 31 december 111 

vrijwilligers in het hospice en/of VOTT werken.  

 

Organisatie 

In oktober was er geruime aandacht voor ons 5-

jarig jubileum. Daarover berichtten we u al in de 

vorige nieuwsbrief. 

 

Op 3 november organiseerden we een 

herdenkingsbijeenkomst: een middag waar we 

onze gasten van het hospice en de mensen waar 

we thuis zorg mochten verlenen met elkaar 

herdachten. Een mooi samenzijn van 

nabestaanden en vrijwilligers met muziek, 

gedichten en een lichtritueel. 

 

We hielden presentaties over Hospice Dronten bij  

Vrouwen van Nu Biddinghuizen en Probus 2 

Dronten. Ook voor andere clubs, gezelschappen, 

verenigingen, e.d. is dit mogelijk. Een verzoek 

daartoe kunt u per email sturen naar 

info@hospice-dronten.nl  

 

 

De benaming Vrijwillige Terminale Zorg Thuis 

hebben we gewijzigd in Vrijwillige Terminale 

Ondersteuning Thuis. Dit omdat het woord 

‘ondersteuning’ beter de lading dekt van ons 

aanbod. 

 

Voor vrijwilligers werd een gezellige kerstinloop 

georganiseerd met voor iedereen een attentie. 

 

Voor geïnteresseerden werden maandelijkse 

rondleidingen georganiseerd en voor aspirant 

vrijwilligers waren er informatieavonden. 

 

Bestuur 
Toekomst hospice  

Na de indrukwekkende lustrumweek in oktober 

heeft het bestuur, samen met het bestuur van de 

vrienden en de manager in november vooruit 

gekeken: waar staat Hospice Dronten in 2023? 

Enkele genoemde aspecten: Het afgelopen jaar 

hebben we helaas  aanvragen van gasten niet 

kunnen honoreren omdat we niet meer dan 4 

bedden hebben. Denken we dat dit een structurele 

situatie is en dat uitbreiding overwogen moet 

worden? Kunnen we meer verzorging thuis 

bieden? Wat zijn de demografische ontwikkelingen 

in de gemeente Dronten, welke ontwikkelingen zijn 

er in het ‘zorglandschap’? Ons huurcontract bij de 

protestantse gemeente Dronten loopt in 2023 af. 

Ruim daarvoor moeten we duidelijkheid hebben 

over de jaren na 2023. We zitten op een unieke 

lokatie, die willen we graag behouden. Stel dat dit 

betekent dat we beter eigenaar van het gebouw 

kunnen zijn, wat betekent dat voor de organisatie 

en voor de vrienden van?  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Januari 2019 

mailto:info@hospice-dronten.nl


Een werkgroep probeert deze en nog veel meer 

vragen te beantwoorden in een voorstel dat in 

februari 2019 aan het bestuur gepresenteerd 

wordt. Na gesprekken met vrijwilligers en 

stakeholders zal een besluit genomen kunnen 

worden. 

 

Bezoek burgemeester 

Op uitnodiging heeft waarnemend burgemeester 

van Dronten, mevrouw Ineke Bakker in januari 

een bezoek aan het hospice gebracht. Ze was 

bijzonder onder de indruk van wat er door ons 

allemaal is gerealiseerd: een dynamische 

organisatie in een huis met een uitnodigende en 

warme sfeer, zeer vriendelijke vrijwilligers en op 

een prachtige lokatie. Ze is trots op zulke mooie 

buren. Haar waardering is tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst gedeeld met de 

vrijwilligers. 

Samenstelling bestuur 

Tijdens die bijeenkomst is afscheid genomen van 

Carla van Nieuwenhuijzen. Eind vorig jaar stelde 

ze vast dat ze voor het goed kunnen invullen van 

haar bestuursfunctie niet voldoende tijd heeft, 

naast het agrarisch bedrijf, docent aan 

Warmonderhof en veel andere activiteiten. Graag 

bedanken we Carla ook hier voor haar inzet. 

Speciaal in 2017 heeft ze veel tijd en een grote 

bijdrage geleverd, in ons proces naar een nieuwe 

manager. 

Het bestuur heeft een profielschets opgesteld en 

hoopt dat we op korte termijn een opvolger voor 

Carla kunnen benoemen, en daarnaast een vijfde 

bestuurslid kunnen aanstellen. 

Nieuwjaarswens 
Uw aandacht en betrokkenheid bij Hospice 

Dronten stellen wij zeer op prijs. Heel hartelijk 

bedankt voor uw inzet en steun in het 

afgelopen jaar. Wij wensen u voor 2019 alle 

goeds toe! 

 

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.   

De laatste maanden van 2018 mochten we 

diverse giften in ontvangst nemen, vanuit: 

-Bazar Open Hof 

-Muntjesactie Deen 

-Stroopwafelactie i.s.m. Vincent Gaakeer 

-Cheque onderneming van het jaar Elshof; deze 

bood ook appels aan voor alle vrijwilligers 

-Odd Fellows – bridgedrive en boekenverkoop 

-Paul van Dam – beklimming Kilimanjaro 

-Kerstmarkt medewerkers Meerpaal 

 

Ook dit kwartaal ontvingen we weer mooie giften 

van nabestaanden en is menigmaal bij een 

uitvaart voor het hospice gecollecteerd. 

Momenteel loopt nog de wijnactie bij Gavi 

Dronten.  

 

Het is enorm hartverwarmend hoeveel positieve 

reacties wij mogen ontvangen en hoe vaak er met 

goede doelen en acties aan hospice Dronten 

gedacht wordt! 

 

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 26 januari 

om 15.30 uur. Onze vrijwilligers geven u hierbij 

informatie en kunnen uw vragen beantwoorden. 

Weet dat u welkom bent. 
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