April 2019
Facts and figures
In het eerste kwartaal van 2019 hebben we in het
hospice 12 nieuwe gasten mogen verwelkomen.
De 4 gastenkamers waren in totaal 273 dagen
bezet.
In de thuissituatie zijn er 2 nieuwe
families/adressen bijgekomen om vrijwilligers in te
zetten om te waken (VTOT).
Op 1 januari 2019 zijn we gestart met 111
vrijwilligers voor het werk in het hospice en/of in
de thuissituatie. Tijdens dit kwartaal is er een
basistraining afgerond waardoor er weer 12
nieuwe vrijwilligers het team versterkt hebben. Er
zijn 8 vrijwilligers gestopt met het werk.
Op 31 maart zijn er dus 115 vrijwilligers in het
hospice en/of VTOT aan het werk.

Stagiaires
Verschillende studenten benaderen ons om stage
te mogen komen lopen in het hospice. Dit heeft
zeker te maken met het feit dat de palliatieve zorg
steeds meer in opleidingen ingebed wordt.
Dit kwartaal zijn twee stagiaires bij ons begonnen.
Meer is op dit moment niet haalbaar. De studenten
moeten immers begeleid gaan worden en
daarnaast is het voor het eerst dat we dit doen.
Na afloop van beide stages zullen wij evalueren of
dit voor herhaling vatbaar is.
Verlichte zuil entree
Gicom heeft ons een extra zuil bij de entree
geschonken. Deze verlichte zuil maakt dat het
hospice vanaf de rotonde beter en herkenbaarder
in beeld is. Onze hartelijke dank voor deze mooie
gift!

Bestuur
Organisatie
VTOT
We begonnen 2019 met een interview in de
Flevopost met Liesbeth Korteweg en Jelle Dekker
om de VTOT (Vrijwillig Terminale Ondersteuning
Thuis) meer onder de aandacht te brengen.
Vrijwilligers thuis worden voornamelijk ’s nachts
ingezet om te waken, maar ook overdag kan het
soms even nodig zijn om de mantelzorgers te
ontlasten. Daar kan de VTOT een mooie rol in
vervullen. Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden? Bel dan met één van de vrijwillig
coördinatoren: 06-47302453 of mail naar
thuis@hospice-dronten.nl.
Cursussen
Een groep nieuwe vrijwilligers heeft afgelopen
kwartaal de basistraining afgerond. Daarnaast
was er voor alle vrijwilligers een cursus ‘feedback
geven en ontvangen’. Ook verplaatsingstechnieken en calamiteiten komen in cursussen
aan de orde. Wij vinden het belangrijk dat alle
vrijwilligers de tools krijgen om hun taken goed uit
te voeren.

Nieuwe bestuursleden
Per april 2019 bestaat het bestuur weer uit 5
leden. Peter Bentum (50) en Hans Koch (65) zijn
toegetreden, beiden met ervaringen en kennis die
die van het huidige bestuur goed aanvullen.
Peter is zelfstandig coach/adviseur voor
ondernemers. Na zijn hbo-studie Bedrijfskunde
aan de Agrarische Hogeschool Dronten heeft hij
ruim 25 jaar gewerkt in diverse management- en
directiefuncties in de bancaire sector. De rode
draad in zijn (werkzame) leven is ‘Datgene doen
met veel plezier en voldoening omdat je er goed in
bent, je wordt uitgedaagd en er trots op kunt zijn.’
Mensen maken het verschil. Dit leest redelijk
eenvoudig maar in de praktijk levert het mooie
uitdagingen op. ‘Tel de dagen niet, maar laat de
dagen tellen’
Hans is ruim 30 jaar huisarts in Dronten geweest
en gaat eind 2019 met pensioen. ‘Het werk van
een dokter bestaat uit meer dan mensen beter
maken. Ik heb de begeleiding van mensen die niet
meer beter worden en zullen komen te overlijden
altijd een boeiend en dankbaar deel van mijn werk
gevonden: met zijn allen, de patiënt, de familie, de

verzorgenden en ook de dokter proberen voor
elkaar te krijgen dat de dood wordt tot een zachte
landing van het leven. Ik ben blij dat ik na mijn
pensioen, op indirecte wijze vanuit het bestuur
van het Hospice een bijdrage kan blijven leveren
aan het zo comfortabel mogelijk maken van de
laatste levensfase van onze medeburgers’.

Huis aan huis collecte
Van 23 t/m 27 april houden we onze jaarlijkse
huis-aan-huis collecte.

Het bestuur hanteert het eerder vastgestelde
rooster van opvolging. Dat betekent dat begin
2020 de opvolging van penningmeester Lambert
van Ommen geregeld moet zijn.
We hebben 2018 met een klein positief resultaat
afgesloten. Een resultaat waarvoor we de
vrienden van het Hospice hartelijk bedanken. Net
als iedereen die een gift of bijdrage aan het
hospice heeft gegeven. We stellen tevreden vast
dat ook de financiële basis onder Hospice
Dronten gezond is.
In de vorige nieuwsbrief stelden we de vraag hoe
Hospice 2023 er uit zou kunnen zien en dat een
werkgroep daarvoor een verkenning uitvoert. De
eerste versie van hun bevindingen wordt in de
bestuursvergadering van april besproken

Vrienden van Hospice Dronten
Giften
De eerste maanden van 2019 mochten we
diverse giften in ontvangst nemen, vanuit:
- Gavi wijnkopers
- Kerstcollecte De Tamarisk Biddinghuizen
- Kaartenactie Stichting Kreativo
- Diverse kerkelijke collectes
- Stille/anonieme giften
- Giften van nabestaanden van gasten

Met een spandoek en persbericht hebben we dit
jaar extra ingezet op meer collectanten en niet
zonder succes. We wensen alle collectanten (ca.
120!) veel succes en hopen op een mooie
opbrengst.
Benefietconcert
We zijn enorm blij met het benefietconcert dat
Flevo’s Mannenkoor op 7 september organiseert.
in De Meerpaal te Dronten. Speciaal aan het
concert is de samenwerking waarvoor ze hebben
gekozen. Het in Duitsland zeer fameuze
Polizeichor Hameln levert een bijzondere bijdrage
aan het concert. De opbrengsten van het concert
komen volledig ten goede aan Hospice Dronten.
De kaartverkoop verloopt via De Meerpaal.
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
Online doneren nog gemakkelijker
Onze website is uitgebreid met een handige iDeal
optie. Dat maakt het nu nóg gemakkelijk om een
gift te doneren: dit kan nu snel en eenvoudig via
www.hospice-dronten.nl/doneer

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 20 april om
15.30 uur. Onze vrijwilligers geven u hierbij
informatie en kunnen uw vragen beantwoorden.
Weet dat u welkom bent.

