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Stichting Vrienden van Hospice Dronten heeft de taak op zich genomen om jaarlijks in ieder 
geval € 30.000 bijeen te brengen om daarmee het bestaansrecht van het hospice in Dronten 
ook op lange termijn te kunnen garanderen. Deze financiële middelen zijn een onmisbare 
aanvulling op de subsidiegelden (AWBZ en WMO) van de overheid. Die zijn namelijk 
uitsluitend bedoeld voor de directe kosten van de zorg thuis of in een hospice, maar dekken 
niet de bijkomende kosten in een hospice.  

Stichting Vrienden van Hospice Dronten houdt zich bezig met de informatie en communicatie 
naar de samenleving. Dit om de naamsbekendheid en het draagvlak in onze Drontense 
samenleving te vergroten. 

Hiertoe organiseerde de Stichting in 2019 diverse activiteiten zoals de huis-aan-huis-collecte 
in de gemeente Dronten in april met een record aantal collectanten en dito opbrengst en in 
december de verkoop van stroopwafels op de winterfair in Biddinghuizen. Doorlopende 
acties waren de statiegeldbonnenactie in diverse supermarkten binnen de gemeente Dronten 
en het werven van donateurs.  

Het positieve en toenemende draagvlak in de samenleving komt onder meer tot uiting door 
de acties die ook in 2019 werden opgezet ten behoeve van het hospice en waaruit we weer 
mooie geldbedragen mochten ontvangen: 

- Benefietconcert Flevo’s Mannenkoor i.s.m. Polizeichor Hameln 

- Golfwedstrijd en kunstveiling Golfresidentie 

- Kaartverkoop Kreativo 

- Odd Fellows – bridgedrive en boekenverkoop  

 

Ook in natura mochten we als hospice diverse giften ontvangen: 

- Van de Roparun ontvingen we een koppelbed 

- Voor het optreden Lions of the Proms ontvingen we meerdere gratis toegangskaarten voor 

vrijwilligers 

- Vanuit samenwerking tussen KWOOT en Kunstenaarsvereniging Flevoland KVF ontvingen 

we een kunstwerk ‘Omheinde tuin’ voor in onze gang. 

Regelmatig ontvangen we ook spontane particuliere giften, naar aanleiding van zowel 

verdrietige als feestelijke momenten. Dit sterkt en motiveert ons elke keer weer opnieuw. Het 

is fijn om deze waardering vanuit de samenleving keer op keer te ondervinden.  


