
Bestuur 
We informeren u graag over de ontwikkelingen 
van Hospice Dronten.  
We bevinden ons in een periode waarin we op 
een heel andere manier samenleven dan we in 
onze vorige nieuwsbrief dachten. Dit doen we met 
de wetenschap dat het coronavirus nog langere 
tijd invloed heeft op ons doen en laten. Want hoe 
doe je dat: nabij zijn, thuisinzet verzorgen en een 
bijna-thuis-huis draaiend houden voor gasten en 
hun naasten in een 1,5 meter samenleving? 
 
Vanaf begin maart heeft het bestuur meerdere 
malen per week vergaderd, vanzelfsprekend 
online, met het doel om het risico voor gasten en 
vrijwilligers op besmetting met het coronavirus te 
minimaliseren.  
Uiteindelijk hebben we besloten tot een 
opnamestop in het hospice en voor de thuisinzet. 
Bij dit besluit zijn meerdere aspecten afgewogen:  
- De veiligheid van onze vrijwilligers waarvan 

de meesten tot een risicogroep behoren. 
- De beschikbaarheid van voldoende 

vrijwilligers. 

- Het feit dat we te maken hebben met een 
nieuw virus waarvan de gedragingen en 
besmettelijkheid nog onvoldoende bekend 
zijn. 

- De functie van het hospice voor de 
samenleving en voor de zorg in onze 
gemeente. 

- Het ontbreken van voldoende 
beschermingsmiddelen en testmogelijkheden 
voor vrijwilligers en verpleegkundigen. 

 
Deze coronabesluiten zijn ingrijpend. We 
realiseren ons dat de komende tijd zal blijven 
vragen om bestuursbesluiten die genomen 
worden met een warm hart en een koel hoofd. 
 
De wijze van communiceren hebben we 
aangepast aan de gewijzigde situatie. Beeldbellen 
hebben we ons in de afgelopen periode snel 
eigen gemaakt en wordt volop toegepast, van 
bureauoverleg tot een bijeenkomst met 10-tallen 
vrijwilligers. Communicatie en elkaar (online) 
ontmoeten zijn in deze tijd belangrijker dan ooit. 
 
 
 

Intussen denken we volop na over de wijze 
waarop we het hospice op een veilige manier weer 
kunnen openstellen voor nieuwe gasten. 
Anderhalve meter afstand houden van elkaar is 
nog wel te doen, maar van een gast die verzorging 
en aandacht nodig heeft, is dat lastiger. We gaan 
daarvoor te rade bij deskundigen zoals 
(infectie)verpleegkundigen, bij onze 
brancheorganisatie (de VPTZ) en de 
beroepsverenigingen van huisartsen en 
specialisten. 
 
Pensioen Loes Peters 
Onze manager, Loes Peters, heeft aangegeven 
aan het eind van 2020 met pensioen te gaan. 
Dat betekent dat wij de komende maanden een 
opvolg(st)er voor haar zoeken. De vrijwilligers 
worden daar actief bij betrokken. We streven 
ernaar dat de nieuwe manager rond november kan 
beginnen waardoor een goede overdracht van 
taken en werkzaamheden mogelijk is. Wij houden 
u ook hierover op de hoogte. 
 

Facts and figures 

In de eerste vier maanden van 2020 hebben we in 
het hospice 14 nieuwe gasten mogen 
verwelkomen. De 4 gastenkamers waren in totaal 
222 dagen bezet.  
In de thuissituatie hebben we bij 1 familie 
vrijwilligers ingezet om te waken. 
 
Op 1 januari 2020 zijn we gestart met 107 
vrijwilligers voor het werk in het hospice en/of in de 
thuissituatie (VTOT). Er zijn 6 vrijwilligers gestopt 
met het werk.   
Op 30 april 2020 zijn er dus 101 vrijwilligers in het 
hospice en/of VTOT aan het werk.  
 
Vanwege corona hebben 28 vrijwilligers 
aangegeven niet actief te kunnen of willen zijn in 
het hospice vanwege corona gerelateerde 
redenen. Ook zijn er gedurende deze periode 
geen gastheren en –vrouwen ingezet. 
 
Wel zijn er dit voorjaar 11 aspirant vrijwilligers 
gestart, zij hebben de eerste twee trainingsdagen 
doorlopen maar vanwege de coronamaatregelen 
konden de overige trainingsdagen en de 

inwerkperiode niet doorlopen worden. 
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Korte terugblik  
Nieuwjaarsbijeenkomst  
In januari hielden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst 
voor vrijwilligers waarbij bestuursvoorzitter 
Maarten Vrolijk terugblikte op 2019 en doorkeek 
naar 2020.  Een nieuwe groep vrijwilligers mocht 
het certificaat in ontvangst nemen en het resultaat 
van het tevredenheidsonderzoek onder 
vrijwilligers werd besproken. Hierna kon de tijd 
nog informeel samen worden doorgebracht 
 
NL Doet  
We hadden het hospice bij NL Doet opgegeven 
voor het lente klaar maken van het terras en 
vullen van de bloembakken met 
voorjaarsbloemen. Met een kleine groep 
vrijwilligers is dit opgepakt: alles staat er weer 
mooi bij! 
 
Scholingsruimte 
Na verschillende omzwervingen gemaakt te 
hebben wat betreft een scholingsruimte voor alle 
trainingen voor de vrijwilligers lijkt er nu een vaste 
oplossing gevonden te zijn. 
Via een vrijwilliger is ons een kosteloze ruimte 
aangeboden in het pand van Administratie-
kantoor Kalezo aan de Installatieweg in Dronten. 
Alle trainingen die wij aanbieden aan vrijwilligers 
worden daar gegeven vanaf februari jl. 
Vanzelfsprekend liggen in deze tijd alle trainingen 
stil maar zodra het weer kan wordt dit weer 
opgepakt. 
 
Training en cursussen 
Het bestuur heeft voor 2020 extra ingezet op 
scholingsmogelijkheden voor vrijwilligers. Er is via 
de VPTZ een breed aanbod waar vrijwilligers zich 
voor kunnen aanmelden. Intern wordt een 
hospice-brede scholing aangeboden in 
samenwerking met Vrouw en Rouw, rondom het 
thema ‘Omgaan met verlies en rouw en het 
belang van zelfzorg hierbij’. Daarnaast worden in 
kleiner verband regelmatig trainingen calamiteiten 
en verplaatsingstechnieken aangeboden. 
Vanwege de corona maatregelen liggen al deze 
scholingen nu even stil; zodra het kan willen we 
hier weer invulling aan geven. 
  
Spontane acties 
Iedereen is gegrepen door de maatregelen die 
het coronavirus met zich meebrengen. Dat dit ook 
tot hele mooie spontane acties kan leiden bleek 
wel: we ontvingen appels, tulpen, boeketten, 
mooie lieve kaartjes en tekeningen voor zowel 
gasten als vrijwilligers. Hartverwarmend! Dank 
hiervoor. 
 

 
 

Vrienden van Hospice Dronten 

Bestuurssamenstelling 
Koos in ’t Hout en Sanne van Baal zijn vanaf het 
begin betrokken geweest binnen het bestuur van 
de Vrienden van Hospice Dronten. Beiden 
hebben na hun jarenlange inzet afscheid 
genomen om plaats te maken voor nieuwe 
inzichten en gedachten. Wij bedanken hen allebei 
via deze weg nogmaals voor hun waardevolle 
bijdragen. Momenteel worden er gesprekken 
gevoerd met geïnteresseerde nieuwe 
bestuursleden; één nieuw lid is gevonden; we 
verwachten in onze volgende nieuwsbrief meer te 
kunnen laten weten. 
 
Giften 
Ook in het afgelopen kwartaal mochten we weer 
diverse giften in ontvangst nemen:  

- Leerlingen van het Ichthus College hebben 
eind 2019 met een trefbalnacht geld opgehaald.  
- In februari werden in Dronten benefiet 
huiskamerconcerten georganiseerd. Hier 
mochten we een cheque in ontvangst nemen. 
- de Winterfair in De Ark had Hospice Dronten 
als een van de goede doelen uitgezocht. 
- de creaclub van De Ark, afdeling kaarten 
overhandigde een cheque.  
- Sigma Coatings stelde een bedrag 
beschikbaar waarmee we nieuw meubilair voor 
onze huiskamer hebben aangeschaft. 

Wat een fantastische mooie acties en bijdragen. 
Heel erg mooi dat we herhaaldelijk verblijd 
worden met dit soort mooie acties en donaties! 
 

Uitgestelde acties t.b.v. hospice 
Eind maart zou er door ‘Mijn laatste wens’ en 
‘Stervensdruk’ een uitvaartbeurs georganiseerd 
worden, waarbij de opbrengst voor het hospice 
zou zijn. Vanwege corona is deze beurs uitgesteld 
naar volgend jaar. 
Ook de huis-aan-huis collecte hebben wij 
afgelast. We kijken of er later in het jaar nog een 
mogelijkheid is, anders schuiven we onze collecte 
door naar 2021. Wellicht kunnen wij dan nog op 
een andere wijze in 2020 een mooie actie 
organiseren. 
 

Contactgegevens 
Wilt u meer weten over hospice Dronten? Bezoek 
dan onze website www.hospice-dronten.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

http://www.hospice-dronten.nl/

