Jaarverslag Vrienden van Hospice Dronten 2021
Stichting Vrienden van Hospice Dronten heeft de taak op zich genomen om jaarlijks minimaal €
30.000 bijeen te brengen om daarmee het bestaansrecht van het Hospice in Dronten op lange
termijn te kunnen garanderen. Deze financiële middelen zijn een onmisbare aanvulling op de
overheidsgelden. Die zijn uitsluitend bedoeld voor de directe kosten van een hospice, maar dekken
niet de bijkomende kosten.
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
behouden en te vergroten, en daarmee de financiële toekomst van het hospice te steunen.
Hiervoor organiseert de Stichting normaliter diverse activiteiten, zoals de huis-aan-huis-collecte in de
gemeente Dronten in april, en diverse verkoop-en zichtbaarheidsacties.
Het jaar 2021 was daarin, zoals voor iedereen, wederom bijzonder, waarbij er door Corona met name
in de 1e helft van het jaar weinig mogelijk was.
Ook gedurende de zomer, waarin wel weer meer mogelijkheden in de samenleving bestonden,
vonden wij het gezien de rol van het Hospice en onze maatschappelijke betrokkenheid, niet gepast
activiteiten te organiseren. De meeste activiteiten drijven op interactie en “dichtbij” contact en
gesprekken. Dat kon ook in die periode naar onze mening onvoldoende op een verantwoorde manier
vorm krijgen.
In oktober is uiteindelijk wel een zeer geslaagde appel- en perenverkoop gehouden in het centrum
van Dronten, dit in het kader van de Week van het Hospice.
Dankzij het gratis ter beschikking stellen van appels en peren door ondernemer Peter Ham konden
we op deze manier toch een mooie extra financiële bijdrage creëren.
Belangrijker was dat we na lange tijd weer zichtbaar konden zijn in de samenleving, wat mooie en
hartverwarmende gesprekken heeft opgeleverd.
Wat verder in 2021 net als in 2020 overeind bleef waren de minstens zo belangrijke spontante acties
van betrokken bewoners en organisaties in de gemeente.
Regelmatig ontvangen we ook nog steeds 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.
Alles bij elkaar is onze jaarlijkse doelstelling om minimaal € 30.000,-- bij te dragen wederom behaald,
wat alles zegt over het warme hart wat de samenleving het Hospice toe draagt.
Al met al is 2021 financieel bezien tevredenstellend verlopen, waarbij wij onze dank uitspreken voor
alle inzet en donaties van iedereen die hier aan heeft bij gedragen.

