Oktober 2019
Facts and figures
In het derde kwartaal van 2019 hebben we in het
hospice 13 nieuwe gasten mogen verwelkomen.
De 4 gastenkamers waren in totaal 268 dagen
bezet.
In de thuissituatie zijn er 2 nieuwe families/
adressen bijgekomen om vrijwilligers in te zetten
om te waken.
Op 1 juli 2019 zijn we gestart met 109 vrijwilligers
voor het werk in het hospice en/of in de
thuissituatie (VTOT). Er zijn 6 nieuwe vrijwilligers
bij gekomen en er zijn 3 vrijwilligers gestopt met
het werk. Op 30 september zijn er dus 112
vrijwilligers in het hospice en/of VTOT aan het
werk.

Organisatie
Scholingsruimte
Vorige nieuwsbrief was er een oproep voor
scholingsruimte die we zochten. Deze keer
kunnen we melden dat we een nieuwe
scholingsruimte in Swifterbant gevonden hebben
voor onze cursussen. Heel fijn!
Nieuwe vrijwilligers
In augustus en september organiseerden we weer
informatieavonden voor geïnteresseerde aspirant
vrijwilligers. In september zijn 8 nieuwe cursisten
van start gegaan.
Koken in het hospice
In ons hospice maken we voor de warme maaltijd
van onze gasten voornamelijk gebruik van
maaltijdcomponenten die we opwarmen in de
oven. Met de beperkte ruimte, middelen en tijd die
we hebben kunnen we zo toch een constante
kwaliteit van eten garanderen. Sinds enige tijd
wordt er door enkele vrijwilligers ook twee
avonden per week vers gekookt tijdens de
avonddienst. Hierop komen veel positieve
reacties binnen. Fijn dat dit gewaardeerd wordt en
we zijn heel blij dat enkele vrijwilligers dit doen.

Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is een gefilterde
waarderingssite voor alle zorginstellingen in
Nederland. Ook Hospice Dronten is daar te
vinden.
De eerste waarderingen zijn ingevuld en daar
kunnen we alleen maar heel blij mee zijn.
Mocht u interesse hebben om mee te lezen kijk
dan op www.zorgkaartnederland.nl
Presentaties
In augustus mochten wij voor Open je
Hart/Mantelkring presentaties gegeven in
Swifterbant en Lelystad. Met PowerPoint en onze
film konden we laten zien wat we bij de inzetten
thuis en in hospice Dronten doen. Vorige week
stonden we met een informatieve kraam in de
Meerpaal tijdens de Dag van de ouderen en
binnenkort gaan we naar Taveno Swifterbant.
Mocht u interesse hebben voor een presentatie
kunt u altijd contact opnemen met ons via
pr@hospice-dronten.nl
BBQ
In september organiseerden we voor al onze
vrijwilligers en medewerkers die vanuit Coloriet en
Icare in het hospice werkzaam zijn een barbecue.
Informeel samenzijn en waardering voor ieders
inzet zijn daarbij de uitgangspunten. Het werd een
gezellig samenzijn!
Lezing Rob Bruntink
Op onze verjaardag, 3 oktober, hadden wij Rob
Bruntink uitgenodigd voor een lezing. Hij hield
een interessant verhaal over het thema ‘weten uw
nabestaanden genoeg over uw laatste wensen?’

Bestuur
Benefietconcert Flevo’s mannenkoor
Een bijna volledig gevulde theaterzaal in de
Meerpaal in Dronten was op 7 september getuige
van een prachtig concert door het Flevo’s
mannenkoor, Polizeichor Hameln en Iris Verhoek.
De opbrengst van € 8.011 werd aan het eind van
de avond aan het hospice geschonken. Bijzonder
veel dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt
heeft.

Ontwikkeling hospice
In de vorige nieuwsbrief las u over de verkenning
die het bestuur uitvoert of en hoe het hospice
vergroot zal worden. Onderdeel daarvan is het
nader bekijken van het aantal (verwachte) gasten
en de bezetting. Het afgelopen jaar kende het
hospice 60% van de tijd een bezetting van 4
gasten. Regelmatig kon tijdens die periode een
wens om ook in het hospice te mogen verblijven
niet gehonoreerd worden. Deze informatie nemen
we mee in de besluitvorming eind dit jaar. U leest
daar in de komende nieuwsbrief meer over.
Bezoek college B&W Dronten
Eind november brengt het college van B&W een
bezoek aan het hospice. We laten graag ons
hospice zien, delen de ervaringen uit de eerste
jaren (op 3 oktober bestonden we 6 jaar) en
bespreken de ontwikkelingen in de palliatieve
zorg in Dronten en Nederland en de rol van de
vrijwilligers daarin. Een goede gelegenheid om
ook onze nieuwe burgemeester Jean-Paul
Gebben ons mooie hospice te presenteren.

Vrienden van Hospice Dronten
Golfwedstrijd en kunstveiling Golfresidentie
In augustus mocht Cor Klaver van de Vrienden
van Hospice Dronten uit handen van dhr. Hans de
Jong van de Golfresidentie € 2.395 in ontvangst
nemen.
Dit bedrag was de opbrengst van de gehouden
golfwedstrijd en de kunstveiling. Een mooie
opbrengst voor ons hospice, waarvoor wij een
ieder natuurlijk van harte bedanken
Stroopwafelverkoop winterfair Biddinghuizen
Deze zomer zijn de Vrienden gestart met het
opzetten van de acties die gepland zijn voor de
herfst en de winter. Helaas konden wij de
jaarlijkse appel- en perenverkoop op de
streekmarkt begin oktober niet door laten gaan
wegens organisatorische knelpunten.
Op 7 december zullen we tijdens de winterfair in
Biddinghuizen aanwezig zijn voor onze jaarlijkse
stroopwafelactie in samenwerking met onze vaste
stroopwafelbakker Vincent Gaakeer. We kijken
ernaar uit om voor het eerst in Biddinghuizen neer
te strijken.
Donateurs
Naast deze publieke actie, is het bestuur achter
de schermen bezig met een professionaliseringsslag voor wat betreft de donateurswerving.
Daartoe wordt een actieplan opgesteld.
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
herhaaldelijk een stuk waardering terugkrijgen

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

