
Facts and figures 

In het tweede kwartaal van 2019 hebben we in 
het hospice 5 nieuwe gasten mogen 
verwelkomen. De 4 gastenkamers waren in totaal 
348 dagen bezet.  
 
In de thuissituatie zijn er 6 nieuwe 
families/adressen bijgekomen om vrijwilligers in te 
zetten om te waken. 
 
Op 1 april 2019 waren er 115 vrijwilligers voor het 
werk in het hospice en/of in de thuissituatie 
(VTOT). Er zijn 6 vrijwilligers gestopt. Dit houdt in 
dat er 30 juni dus 109 vrijwilligers in het hospice 
en/of VTOT aan het werk zijn. 
 

Organisatie 

Nieuwe vrijwilligers 
Het totaal aan vrijwilligers is continu in beweging; 
dit houdt in dat er blijvend aandacht is voor het 
werven van nieuwe vrijwilligers.  
Afgelopen kwartaal is er weer een 
informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde 
vrijwilligers gehouden en in mei is een groepje 
met een cursus gestart.  
 
De volgende cursus staat gepland in september, 
waarvoor op 5 augustus om 19.30 uur in het 
hospice een informatiebijeenkomst georganiseerd 
wordt. 
 
Er is inmiddels ook een folder voor aspirant 
vrijwilligers beschikbaar. Mocht u interesse 
hebben voor deze folder en/of de informatie-
bijeenkomst, kunt u informatie opvragen via 
secretariaat@hospice-dronten.nl  
 
Cursus en verdieping 
Voor vrijwilligers zijn het afgelopen kwartaal 2 
thema-avonden georganiseerd. Deze avonden 
zijn bedoeld voor verdieping en geven extra 
achtergrondinformatie en tools voor hen die dat 
op prijs stellen. 
 

Scholingsruimte 
Tot op heden hebben wij altijd prima locaties 
gehad voor onze scholingen. Per 15 september is 
onze huidige locatie echter niet meer beschikbaar. 
Wij zoeken iets anders! Een ruimte voor circa 10-
16 personen waar we ook de mogelijkheid hebben 
om onze cursus verplaatsingstechnieken (met 
hoog-laag bed) te kunnen geven en waar onze 
spullen kunnen blijven staan. Tips zijn welkom bij 
manager@hospice-dronten.nl  
 

 

Bestuur 
Hospice 2.0 
Onder deze naam verkent het bestuur de 
noodzaak en mogelijkheden voor eventuele 
uitbreiding van het hospice met 1 of 2 bedden. We 
analyseren de wachtlijsten van 2018 en 2019 en 
bekijken de ontwikkelingen bij andere hospices en 
maken een inschatting over de verwachte vraag in 
de komende jaren. We zoomen in op de 
bouwtechnische wensen en mogelijkheden, op de 
benodigde financiering en hoe die te organiseren 
is, en of er voldoende vrijwilligers geworven 
kunnen worden. 
 
De verhuurder van ons Hospice gebouw (de 
Protestantse gemeente Dronten) heeft besloten 
om haar kerkelijke activiteiten te concentreren in 
haar andere kerkgebouw. Dat betekent dat er 
ontwikkelruimte beschikbaar komt voor ons, 
aangrenzend aan de huidige Hospice locatie. Dat 
biedt mogelijkheden om de verkenning van 
Hospice 2.0 echt serieus te maken. 
Die mogelijkheid om te ontwikkelen komt echter 
pas in het najaar van 2021 beschikbaar.  
We zijn in gesprek met Protestantse gemeente 
hoe we met elkaar deze termijn kunnen verkorten. 
 
Bezoek Fleur Imming 
Fleur Imming, directeur VPTZ bracht een bezoek 
aan ons hospice. Ze was onder de indruk van de 
prettige sfeer, de warme aankleding, de ruime 
gastenkamers en de schitterende locatie van ons 

hospice. 
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Koppelbed 

Stichting Roparun heeft onze aanvraag voor een 
koppelbed gehonoreerd. Een koppelbed is een 
logeerbed voor mensen die graag samen zijn in 
een zorgomgeving. Door middel van het 
aanschuiven en op de juiste hoogte stellen van 
het koppelbed, wordt een eenpersoons hoog-laag 
zorgbed in een handomdraai een volwaardig 
tweepersoonsbed. Begin juli is het bed geleverd. 
De bekende longarts Sander de Hosson heeft 
tijdens de zwem Elfstedentocht van Maarten van 
der Weijden in de 11 steden een enthousiast 
verhaal verteld over de mogelijkheden van een 
koppelbed en de stichting Roparun. Met dit 
koppelbed kunnen we nog beter aansluiten bij de 
wensen van gasten en hun naasten. 
 

 
 
Nieuwe burgemeester Dronten 
De heer Jan Paul Gebben is sinds juni de nieuwe 
burgemeester van Dronten. Tijdens de 
welkomreceptie is hij uitgenodigd voor een 
presentatie over en een bezoek aan het Hospice. 
Dit zal na de zomervakantie plaatsvinden. 

 

Vrienden van Hospice Dronten 

Collecte  
Dit voorjaar werd door de ‘Vrienden van’ een zeer 
succesvolle collecte georganiseerd, deze bracht 
maar liefst € 12.000 op.  
Minimaal 100 collectanten. Dat was de inzet van 
de stichting ‘Vrienden van het Hospice Dronten’ 
voor de jaarlijkse huis aan huis collecte. Dat is 
meer dan gelukt. Ruim 125 collectanten hebben 
zich ingezet om deze collecte tot een groot 
succes te maken.  

“Het is voor ons als bestuur fantastisch om te 
ervaren dat zo’n grote groep vrijwilligers spontaan 
de handen uit de mouwen steekt om ‘ons hospice’ 
te ondersteunen”, aldus Koos in ’t Hout, voorzitter 
van het bestuur van Stichting Vrienden van 
Hospice Dronten. 
 
Uitbreiding bestuur 
In de afgelopen periode is het bestuur van de 
Vrienden van uitgebreid met Margriet van 
Woerden en Gert Hulsker. Het bestuur telt nu acht 
leden en zal zich de komende tijd bezighouden 
met het organiseren van de acties in 
oktober en december. 
 
Giften 
Ook dit kwartaal mochten we als dank voor de 
goede zorgen weer diverse giften in ontvangst 
nemen. Ook werd er geregeld bij een uitvaart 
gecollecteerd. Mooi dat we op deze manier ook 
een stuk waardering terugkrijgen 

Benefietconcert Flevo’s Mannenkoor 
Heeft u uw kaarten al besteld?  
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 en Iris Verhoek uit Zeewolde. 
(In 2017 winnares van het populaire Tv-
programma The Voice Kids) leveren een mooie 
bijdrage aan dit concert. 

De opbrengsten van het concert komen volledig 
ten goede aan Hospice Dronten. Kaartverkoop 
verloopt via De Meerpaal. 

Contactgegevens 
Wilt u meer weten over hospice Dronten? Bezoek 
dan onze website www.hospice-dronten.nl of geef 
u op voor een rondleiding. De eerstkomende 
rondleiding is zaterdag 28 september om 15.30 
uur. Onze vrijwilligers geven u hierbij informatie 
en kunnen uw vragen beantwoorden. Weet dat u 
welkom bent. 
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