
Facts and figures 

In het vierde kwartaal van 2019 hebben we in het 
hospice 7 nieuwe gasten mogen verwelkomen. 
De 4 gastenkamers waren in totaal 238 dagen 
bezet.  
In de thuissituatie zijn er 3 nieuwe 
families/adressen bijgekomen om vrijwilligers in te 
zetten om te waken. 
 
Op 1 oktober 2019 zijn we gestart met 112 
vrijwilligers voor het werk in het hospice en/of in 
de thuissituatie (VTOT). Er zijn 8 nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen en er zijn 13 vrijwilligers 
gestopt met het werk. Op 31 december zijn er dus 
107 vrijwilligers in het hospice en/of VTOT aan 
het werk.  

 
Organisatie 
VTOT (Vrijwillige Terminale Ondersteuning 

Thuis) 

De vrijwilligers van Hospice Dronten helpen 
mensen in hun laatste levensfase, dat kan in het 
Hospice zijn of bij de mensen thuis, soms omdat 
er geen andere begeleiding mogelijk is, soms om 
mantelzorgers te ontzorgen.  
De coördinatie voor deze thuisinzet van 
vrijwilligers is per 1 november 2019 gewijzigd en 
wordt nu ingevuld door het team van 
coördinatoren dat ook het verblijf in het hospice 
coördineert. Zij zijn bereikbaar via 0321- 767076 
of per mail coordinator@hospice-dronten.nl   
 

Herdenkingsbijeenkomst en muziekmiddag 

In een wat aangepast programma hebben wij 
samen met nabestaanden een 
herdenkingsbijeenkomst gehouden voor gasten 
die bij ons hebben verbleven en mensen waar wij 
thuis hebben gewaakt. Het werd een mooie 
middag. Enkele reacties van verschillende 
families: “Onze tijd bij jullie was als een warm 
bad, liefdevolle verzorging, niets was te veel, ik 
heb me als kind enorm laten verwennen” en “Wat 
is deze middag een mooi initiatief!”  
 
We organiseerden voor gasten en hun familie een 
sfeervolle muziekmiddag in het hospice. 

Voor vrijwilligers 
Voor het benefietconcert ‘Lions of the Proms’ dat 
in het teken stond van de vrijwilliger werd door 
Heeren XVII een 20-tal entreekaarten gesponsord 
t.b.v. de vrijwilligers van het Hospice in Dronten. 
Een fantastisch gebaar! We hebben ervan 
genoten.  
Eind van het jaar organiseerden we voor 
vrijwilligers een kerstinloop met kleine attentie en 
het nieuwe jaar werd gestart met een 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
 
Bezoek college aan Hospice 
Op 26 november zijn de wethouders, 
gemeentesecretaris en directeur bedrijfsvoering 
van gemeente Dronten op (kennismakings)bezoek 
in ons hospice geweest. We bespraken o.a. de 
aanloop en de eerste zes jaar van het hospice, wat 
het runnen van een hospice en de thuisinzet 
betekent, de belangrijke van vrijwilligers hierbij en 
wat het belang is van het Hospice voor de 
samenleving/gemeente en omgekeerd. 
Een geslaagd bezoek waar we een goed beeld 
hebben kunnen geven. De uitnodiging voor de 
burgemeester blijft nog even staan, hij was helaas 
verhinderd. 
 
Nieuw kunstwerk 
Het college heeft tijdens haar bezoek het nieuwe 
kunstwerk in de gang onthuld. 
Kunstenaarsvereniging Flevoland KVF bestond in 
2019 30 jaar. 1 van de 30 projecten die zij 
realiseren is Kunst in Bedrijf. Drontens 
kunstenares Joke Ziekenoppasser en Kwoot 
hebben hierin samengewerkt met als resultaat het 
kunstwerk ‘Omheinde tuin’. Een mooie verrijking 
van het hospice. 
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Bestuur 
In 2019 hebben we op alle dagen gasten mogen 
verzorgen. De helft van het jaar waren alle 4 
kamers in gebruik. Er zijn 37 gasten in het 
hospice geweest tegen 52 in 2018. 
Deze cijfers zijn meegenomen in het 
bestuursbesluit dat uitbreiding van het hospice 
zinvol is maar niet zo urgent als dat eind 2018 
leek. Tijdelijke uitbreidingsmogelijkheden 
(portacabins) vallen daarom af. Kort voor kerst is 
gesproken met de commissie van de protestantse 
gemeente Dronten die verkent hoe 
maatschappelijke organisaties in het gebouw de 
Open Hof een plek kunnen krijgen. Onze wens 
om het Hospice uit te breiden binnen de Open Hof 
wordt daarin meegenomen 
 
Ons mooie hospice wordt gedragen door een 
grote groep enthousiaste en bekwame 
vrijwilligers. Dat is altijd al zo geweest, maar het 
bestuur heeft ervoor gekozen aandacht voor de 
vrijwilliger in 2020 tot speerpunt te maken. Extra 
scholingsmogelijkheden, extra activiteiten om 
vrijwilligers te boeien en te binden, meer direct 
contact tussen bestuur en vrijwilligers(raad) zijn 
enkele voorbeelden daarvan. 
 
In het eerste kwartaal van dit jaar neemt Lambert 
van Ommen afscheid van het bestuur. Hij is van 
grote waarde, al vele jaren, voor het hospice, door 
zijn expertise, netwerk en nuchtere kijk op de 
zaken. 
Peter Bentum wordt onze nieuwe 
penningmeester. Het bestuur heeft een vacature 
voor een secretaris. We verwachten haar/hem in 
de volgende nieuwsbrief voor te kunnen stellen. 
 

 

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 2020 alle goeds toe! 

 

Vrienden van Hospice Dronten 

Stroopwafelactie 
In december stonden de Vrienden samen met 
enkele vrijwilligers op de winterfair in 
Biddinghuizen met stroopwafels. Het was een 
gezellig samenzijn met heel veel positieve 
reacties van mensen op wat wij in het hospice  
doen. Veel mensen dragen het hospice een warm 
hart toe. Met deze actie hebben we € 1.175,- bij 
elkaar gehaald. Dank aan onze stroopwafelbakker 
Vincent Gaakeer en diverse vrijwilligers om dit 
samen tot een succes te maken. 
 

                                  
 
Giften 
Zo aan het eind van het jaar werden we ruim 
verrast met diverse giften: 
- bij gelegenheid van het afscheid van dokter 
Koch 
- restant van de reünie 50 jaar 
Roodbeenweg/Ottolanderlaan en Rietsemalaan  
- en diverse overige giften  
Hoe mooi om zo het jaar af te sluiten! 
 
 

 

 

 

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