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Lydia van Renselaar (links) neemt het
stokje over van Loes Peters

Nieuws van het bestuur
Op 1 december is Lydia van Renselaar gestart als nieuwe
manager van ons hospice. Op 17 december is zij in een online bijeenkomst aan alle vrijwilligers voorgesteld. We hebben die avond afscheid genomen van Loes Peters met een
collage aan herinneringen en een kist met streekproducten
namens de vrienden van het hospice.

Per 1 februari is Daniëlle Banis - de Iongh gestart als lid van
het hospicebestuur. Van harte welkom.
Het bestuur is nu weer voltallig, heeft het beleidsplan goed
gekeurd en in acties omgezet. Het beleidsplan 2021 vindt u
op www.hospice-dronten.nl

Loes werkzaamheden gedurende 3 jaar passeerden de revue. Op deze plaats nogmaals dank voor de organisatie van
onze eerste lustrumweek in 2018 en voor het COVID-19 protocol waardoor vanaf juni vorig jaar weer nieuwe gasten in
het hospice konden komen.

Even voorstellen... (1)

Dit COVID-19 protocol hanteren we ook in 2021. Dat betekent o.a dat het bestuur (twee)wekelijks besluiten neemt over
(nieuwe) maatregelen, gebaseerd op het dashboard met o.a.
actuele cijfers over aantal beschikbare vrijwilligers en de
COVID-19 ontwikkelingen in Dronten en landelijk.
De vrijwilligers die avond- en nachtdiensten verzor-gen hebben naast hun eigen verklaring ook een toestemmingsbevestiging van het bestuur in hun bezit met de reden waarom
zij tijdens de avondklok onderweg zijn.

Mijn naam is Lydia van Renselaar en ben 55 jaar oud. Ik ben
ruim dertig jaar getrouwd met Henk, heb vier kinderen en
vier kleinkinderen en ben woonachtig in Hattem.
Hiervoor werkte ik als coördinator in hospice WageningenRenkum met veel plezier en daarvoor ben ik een aantal jaren
als zorgmanager werkzaam geweest in een instelling in de
ouderenzorg. Eerder heb ik gedurende meer als twintig jaar
meegewerkt in het bedrijf van mijn man, een installatiebedrijf, waar ik verantwoordelijk was voor het personeelsbeleid
en de financiële administratie.
In die tijd heb ik mij aangemeld als vrijwilliger voor het
hospice in Nunspeet en heb daar ook ontdekt
dat mijn hart toch echt wel bij de zorg lag. >>
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Even voorstellen... (1, vervolg)
Ik heb vervolgens besloten om de Hbo-v te doen en dit is
nog aangevuld met een post-hbo palliatieve zorg.
Ik hou van wielrennen en wandelen. Ik vind het fijn om buiten
te zijn. Daarnaast breng ik graag tijd door met mijn gezin of
met vrienden. Ik hou ervan om samen te eten vergezeld van
een goed glas wijn. Ik hou ook van lezen en studeren en ben
onlangs nog gestart met een post hbo studie management
voor zorg en welzijn.

Inmiddels ben ik per 1 december gestart als manager voor
het hospice Dronten en ben ik blij om het mooie en bijzondere werk in het hospice verder vorm te kunnen geven en
mee te mogen ontwikkelen. Ik hoop op een goede en fijne
samenwerking met alle vrijwilligers en dat heb ik inmiddels
ook al mogen ervaren.
Met vriendelijke groet,
Lydia van Renselaar

Even voorstellen... (2)
Mijn naam is Daniëlle Banis - de Iongh en ik ben op 1 februari
j.l. gestart binnen het bestuur van Hospice Dronten.
Met veel plezier woon ik al jaren in Dronten, samen met mijn
man Johan en met mijn zoon Hermen (17). Ik ben 50 jaar oud,
heb een bedrijfskundige achtergrond en werk in de ICT. De
laatste jaren doe ik dat als teammanager. Op dit moment
stuur ik een technisch team aan bij ONS, in de loop van
februari start ik in een nieuwe baan bij Enexis. In mijn vrije
tijd mag ik graag buiten zijn in de natuur, bijvoorbeeld door
te wandelen of te fietsen. En zodra het weer mag, kun je me
regelmatig vinden in een museum.
Besturen vind ik leuk, zo zet ik me naast het hospice ook
in voor Stichting Geschiedschrijving Dronten en voor de
Soroptimisten.
Organisatie & communicatie zijn onderwerpen waar ik in
het werk veel mee te maken heb. Goede communicatie is
voor elke organisatie heel erg belangrijk. Dat is dan ook het
onderwerp waar ik me vooral mee bezig ga houden binnen
het bestuur van het hospice. De komende periode ga ik

gebruiken om me in te werken en om kennis te maken. Heb
je ideeën of suggesties hoe de communicatie verbeterd kan
worden, dan maak ik heel graag een afspraak met je!
Met vriendelijke groet,
Daniëlle Banis - de Iongh

Kreativo schenkt hospice opbrengst kaartenactie
Onlangs mocht Hospice Dronten een prachtig
bedrag in ontvangst nemen van de kaartenactie
vanuit Stichting Kreativo! De stichting verkocht
eigengemaakte wenskaarten voor Kerst, verjaardag,
beterschap en felicitaties. De actie bracht uiteindelijk
het mooie bedrag van 1000 euro op.
Hospice Dronten is Stichting Kreativo daar zeer
erkentelijk voor en bedankt iedereen die zich
hiervoor heeft ingezet!

Foto: Jennie Keijzer van Stichting Kreativo
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Nieuwe voorzitter Vrienden van Hospice Dronten
Per 1 januari heeft Stichting Vrienden van Hospice
Dronten in de persoon van Piet Bleeker een nieuwe
voorzitter. Piet is voor menigeen geen onbekende.
Zo was hij raadslid en wethouder in Dronten
namens het CDA en is hij in het dagelijks leven als
zelfstandig ondernemer actief. Sinds december
hanteert hij ook de voorzittershamer van IJsclub
Dronten.
Tijdens zijn benoeming bij Stichting Vrienden van
Hospice Dronten motiveerde Piet Bleeker het
aanvaarden van het voorzitterschap als volgt: “Ik
vind het mooi om deel uit te maken van een bestuur
dat zich inzet voor deze prachtige, waardevolle
voorziening binnen onze gemeente. Hospice
Dronten biedt steun aan mensen in hun laatste
levensfase en aan hun naasten en wel op de plaats
van voorkeur. Daar wil ik graag mijn steentje aan
bijdragen. Samen met en voor elkaar!”.
Het doel van de stichting is informatie en communicatie
over het hospice naar de samenleving én het financieel
ondersteunen middels geld- en sponsorwerving om

daarmee het bestaansrecht van Hospice Dronten ook
op lange termijn te kunnen garanderen. De vrienden
organiseren daartoe verschillende activiteiten.

Doneren

Facts & Figures

Mocht u 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 via onderstaande QR code.

In het vierde kwartaal van 2020 hebben we in het
hospice 8 nieuwe gasten mogen verwelkomen.
De 4 gastenkamers waren in totaal 180 dagen bezet.
Gastenkamer nr. 4 wordt momenteel vrij gehouden
en is beschikbaar voor het geval er een verdenking
van corona is bij een gast. Gedurende de coronaperiode zijn er in de thuissituatie geen inzetten door
onze vrijwilligers verzorgd.
Op 1 oktober 2020 zijn we gestart met 106 vrijwilligers
voor het werk in het hospice en/of in de thuissituatie.
Er is 1 vrijwilliger gestart in het vierde kwartaal en er
is er 1 gestopt.
Op 31 december 2020 waren er dus nog 106 vrijwilligers aan het Hospice verbonden. Wel hebben er 14
personen aangegeven gedurende de coronaperiode
liever geen inzetten te doen.

