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Ladies Circle Dronten in actie voor het hospice
Onlangs mocht Hospice Dronten een cheque in ontvangst nemen uit handen van Ladies Circle Dronten. Zij hebben de
afgelopen zomer i.s.m. Gavi Wijnkopers, onder het mom van ‘Leuk om te krijgen, leuk om te geven’, flessen sangria verkocht
voor het hospice. De actie bracht uiteindelijk het mooie bedrag van 1200 euro op. Hospice Dronten is Ladies Circle Dronten
daar zeer erkentelijk voor.

Nieuws van het bestuur
8 maanden COVID-19 in Nederland, het blijft opletten en aanpassen!
Het Corona virus houdt Hospice Dronten, net als de rest van de
wereld, in zijn greep. We zijn dus voortdurend op onze qui-vive,
want het virus in het hospice, dat is het laatste wat we willen.
Onze gasten zijn immers kwetsbaar, en ook een deel van de
vrijwilligers die het hospice draaiende houden behoort tot een
kwetsbare categorie.
Om die reden zijn niet alle vrijwilligers momenteel inzetbaar. Dat
betekent dat wij als Hospice momenteel de zorg moeten leveren
met minder vrijwilligers. Soms wringt dat. Dat is ook de reden
waarom we de thuisinzet nog niet hebben kunnen hervatten.
In het voorjaar hadden we al maatregelen getroffen, zoals een
strikt deurbeleid, hygiëne maatregelen, en beperking van het
aantal bezoekers. De Stuurgroep 1,5 meter monitort de situatie
in het hospice dagelijks en naar gelang er zich ontwikkelingen
voordoen in het hospice of daarbuiten wordt het bestuur
geadviseerd om het beleid aan te passen.
Tweemaal hebben we op haar advies moeten besluiten een
gast te verplaatsen naar een speciale kamer die we in reserve
houden voor het geval zich een covid-19 besmetting voordoet.
Op deze kamer kan de gast geïsoleerd van de rest van het
hospice verpleegd worden door de verpleegkundigen van Icare.
Gelukkig was het in beide gevallen loos alarm: de coronatest
bleek beide keren negatief.

Recent, met de opkomst van de tweede golf hebben we de
preventieve maatregelen aangescherpt: gebruik van een
mondkapje is verplicht in het hospice, behalve voor de gasten.
Daarnaast is het aantal mensbewegingen in het hospice verder
beperkt: maximaal 5 medewerkers mogen in het Hospice
aanwezig zijn en de gasten mogen maximaal 3 bezoekers per
dag ontvangen. Vooral dat laatste gaat ons zeer aan het hart:
nabijheid van naasten en dierbaren is immers van het grootste
belang in de laatste levensfase, maar we zien geen andere
mogelijkheid.
Het is de vraag of Corona financiële consequenties gaat hebben
voor het hospice. We hebben immers minder opnames, door
de opnamestop die enkele maanden geduurd heeft en doordat
we een kamer minder beschikbaar hebben. Die houden we
namelijk in reserve voor het geval dat een gast toch met Corona
besmet blijkt te zijn. De landelijke koepel van hospices (VPTZ) is
hierover in overleg met de overheid.
Tenslotte: ook wij, alle medewerkers van het hospice,
missen het onderlinge contact. We moeten ons
behelpen met Zoomen, appen, Skypen. Fijn dat
die mogelijkheden er zijn, maar het blijft tweede
keus. Hopelijk gaat dit niet te lang meer duren,
maar we rekenen nog maar nergens op.
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Nieuwe manager
Per 1 december begint Lydia van Renselaar als nieuwe
manager. Zij werkt momenteel als coordinator/manager in het
hospice Wageningen-Renkum. In de volgende nieuwsbrief
volgt een nadere kennismaking met haar. Wij wensen Lydia
prettige samenwerkingen met gasten, naasten, relaties, alle
vrijwilligers en het bestuur en daarmee een mooie tijd in
onze organisatie. Onze huidige manager Loes Peters gaat
eind 2020 met pensioen. In december vindt de overdracht

van werkzaamheden en netwerken plaats, waarmee een
vloeiende overgang van het management plaatsvindt.
Het is nog te vroeg om afscheid te nemen maar op deze
plaats bedankt het bestuur Loes alvast voor alle tijd en haar
werkzaamheden voor het hospice. Zonder andere resultaten
te kort te willen doen geldt dit speciaal voor het succesvol
opzetten en invoeren van het werken via het ‘corona protocol’
en het eerder genoemde dashboard.

Vrienden van Hospice Dronten in coronatijd
Normaliter verkopen de ‘Vrienden van Hospice Dronten’ elk
najaar appels en peren vanaf Het Havenplein ten bate van
Hospice Dronten.
“Alles was gereed. De vrijwilligers stonden klaar en het
fruit was beschikbaar gesteld door de Drontense fruitteler
Peter Ham (foto). Maar dit jaar is alles anders, want na het
annuleren van de voorjaarscollecte, zien we ons vanwege
de coronamaatregelen nu ook genoodzaakt de verkoop
van appels en peren te cancelen.” aldus de organiserende
stichting. “Ons doel is om elk jaar geld op te halen voor het
prachtige initiatief dat het hospice is. En dat is ook nodig
om het hospice voor Dronten te behouden. Maar los van de
maatregelen voelt het in deze onzekere tijd niet goed om
mensen en bedrijven nu aan te spreken op hun vrijgevigheid.”.
Appeltje voor de dorst
De Vrienden van het Hospice beraadt zich nog op wat wel
mogelijk is. Daarover zal later worden bericht. Fruitteler
Peter Ham heeft in ieder geval op voorhand toegezegd ook
de appels en peren in 2021 gratis te leveren.
Doneren
Mocht u daar niet op willen wachten en nu Hospice Dronten
willen steunen, dan kan dat door een bedrag te doneren op
IBAN NL77 RABO 0119 7726 20 t.n.v. Stichting Vrienden
van Hospice Dronten. Doneren kan ook met behulp van
onderstaande QR code.

Facts & Figures
In het derde kwartaal van 2020 hebben we in het
hospice 9 nieuwe gasten mogen verwelkomen.
De 3 gastenkamers waren in totaal 254 dagen bezet.
In de thuissituatie waren er vanwege Corona geen
inzetten door onze vrijwilligers.
Op 1 juli 2020 zijn we gestart met 106 vrijwilligers
voor het werk in het hospice en/of in de thuissituatie
(VTOT). Er zijn dit kwartaal 7 vrijwilligers gestopt
met het werk. In het derde kwartaal zijn er tevens
7 aspirant vrijwilligers gestart met de basistraining.
Vanwege de Corona hebben momenteel in totaal 13
personen aangegeven liever niet inzetbaar te zijn.
Op 30 september 2020 zijn er dus 106 vrijwilligers
aan het Hospice verbonden.

