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Beste Lezer, 

 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf ligt ons Hospice vol en hebben we de vraag bij Zorgfix 
neergelegd, om eventueel een kamer erbij te betrekken. 

Vanuit de vrijwilligers komen veel vragen bij de coördinatoren over hoe nu verder gaat na 1 
maart 2018. Dan loopt formeel de huurovereenkomst met Zorgfix af. 

We hebben aan Zorgfix voorgesteld om een nieuwe overeenkomst met elkaar af te sluiten. 
Deze zou, volgens ons, in ieder geval tot 1 augustus 2018 moeten gaan lopen. 

De vraag zou kunnen zijn, waarom niet langer huren? Echter een antwoord op die vraag is 
niet eenvoudig te beantwoorden. 

Wij begrijpen dat er een mogelijke koper is voor het pand. Wat dit voor gevolgen heeft voor 
de bestaande huurders is onduidelijk. Informeel worden er allerlei signalen afgegeven, echter 
duidelijkheid voor de komende periode of jaren is er niet. 

Dat heeft tot gevolg dat we als bestuur blijven werken aan mogelijke alternatieven, omdat 
we niet het risico willen lopen wederom op korte termijn naar een alternatief te moeten 
zoeken, dat misschien niet geheel past in het beeld dat wij hebben van een nieuw Hospice. 

Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

 

 

 

2017 geen slecht jaar voor het Hospice 

De voorlopige cijfers 2017 wijzen uit dat we “zwarte ”cijfers gaan schrijven. Dat is een goed 
resultaat dat we met z’n allen hebben behaald. 

 We hebben in 2017 33 bewoners gehad, die in dat jaar zijn opgenomen. Een lichte groei ten 
opzichte van 2016. 

Innerwheel heeft dit jaar een aantal activiteiten voor haar leden georganiseerd en de 
opbrengst ruim € 3000,- daarvan aan het Hospice geschonken. Hiervan is allerlei linnengoed 
gekocht, zodat alles wat versleten was vervangen kon worden. 

De Vrienden namen deel aan de RABO-actie en ontvingen een bedrag dat besteed gaat 
worden in het Hospice. Daarnaast ontvingen wij van de Vrienden een mooi bedrag, in 
belangrijke mate opgehaald tijdens de feestdagen in de tuincentra. 

Ook dit jaar ontvingen wij weer van Bun voor de vrijwilligers een Kerst presentje. Dit wordt 
altijd zeer op prijs gesteld en met plezier genuttigd! 
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Hospice op zoek naar geld en goederen 

Of we nu in het Parkhuys blijven of naar een andere vestiging gaan, we zullen moeten 
investeren in het gebouw dat we definitief gaan huren. In het Parkhuys zouden we meer 
ruimte willen hebben om familieleden te kunnen opvangen. Daarnaast zou iets gedaan 
moeten worden aan de brandveiligheid van de muren tussen de kamers en een schilderbeurt 
is ook geen overbodige luxe. Daarnaast zijn sommige kamers vrij klein en ligt de keuken vrij 
ver afgescheiden van de zorgkamers. 

Het bestuur heeft, om de nodige investeringen te kunnen doen, contact gehad met 
“Subsidiegezocht”. Deze organisatie benaderd voor ons diverse fondsen die mogelijk geld ter 
beschikking willen stellen. De bestuursleden hebben onvoldoende kennis van de 
fondsenwereld, dus hebben we besloten daarvoor professionals in te schakelen. 

 

Naast het vinden van geld op landelijk niveau is het ook van belang op lokaal niveau 
bedrijven en dergelijke te benaderen. Hetzij voor een directe bijdrage in geld, hetzij voor een 
korting als we goederen moeten aankopen. 

Zoals iedereen heeft gehoord, heeft Petra afscheid genomen als assistent coördinator van 
ons Hospice. 

Toch is Petra daarmee niet verloren voor ons Hospice, in tegendeel. Zij gaat aan de slag om 
op het lokale niveau invulling te geven aan contacten met bedrijven en andere instellingen. 
Tussen het bestuur en Petra is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat over en 
weer van elkaar wordt verwacht. 

We hopen uiteraard dat Petra voor het Hospice uiterst succesvol zal zijn

 

Het moment van ondertekening van de overeenkomst door Ineke en Petra 

 

Op het gebied van fondsenwerving is nog een aardig nieuwtje te delen: de Rotaryclubs in 
Almere, samen met Innerwheel ’t Gooi-Flevoland organiseren sinds 2017 een Haringparty 
voor een goed doel. Dit jaar is ons Hospice als goed doel verkozen! We zijn hier heel blij mee 
en zullen de opbrengst gaan besteden aan inboedel, keuken of sanitaire voorzieningen. 
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De organisatie is nog druk aan het zoeken naar mooie kunstwerken die geveild kunnen 
worden. Kennen jullie een goede kunstenaar die hiervoor kunst wil doneren, laat het weten 
aan info@hospicealmere.nl 

 

Tevreden met de website 

We hebben eerder aan jullie verzocht om de nieuwe website nog eens goed te bekijken en 
ons te laten weten wat je ervan vindt. Tot nu toe hebben we bijna geen reactie ontvangen. 
Dat kan betekenen dat bijna iedereen de website goed vindt, of wellicht hebben vele nog 
geen tijd gehad om de website te bekijken. 

Dus ………… als je iets vindt van de website, laat het ons weten. Wees duidelijk over je 
mening, of deze nu positief of negatief is. Belangrijk is dat we een website hebben die ook 
door buitenstaanders wordt gezien als informatief en passend bij een Hospice. 

 

 

Subsidies. 

Zoals jullie weten hebben wij verleden jaar een bedrag van plm. € 4.000,00 van de Gemeente 
ontvangen als WMO-subsidie. We hadden dit aangevraagd onder het argument dat opname 
in het Hospice voor de Gemeente betekend dat zij bijvoorbeeld geen kosten meet hebben 
voor huishoudelijke hulp voor de bewoners die bij ons zijn opgenomen. 

We hebben voor 2018 een verdubbeling van dit bedrag gevraagd en daarbij aangegeven dat 
de helft van dat bedrag zal worden gebruikt om mensen aan te trekken die 
schoonmaakwerkzaamheden gaan verrichten in het grotere Hospice. 

Normaliter ontvang je al eind december bericht, dat het bedrag is toegewezen. Nu ontvingen 
wij een brief dat we in de eerste week van dit jaar, uitsluitsel zouden krijgen over het toe te 
kennen bedrag. 

We zijn inmiddels al ruim een maand verder maar tot op heden geen enkel bericht van de 
Gemeente en daarom moeten we dan ook op vragen vanuit het Hospice, om toekennen van 
budget voor schoonmaakkosten, negatief reageren. 

Het breed door de Gemeenteraad gesteunde amendement om Hospice Almere structureel   
€ 20.000,00 te betalen om daarmee de exploitatie positief te laten verlopen heeft nog steeds 
niet geleid tot een uitspraak van de Gemeente, dat men dit gaat uitvoeren en de gelden 
beschikbaar gaat stellen. 

We hebben deze gelden opgenomen in de begroting van het jaar 2018 en hopen dan o,ok 
dat de Gemeente datgene doet wat ze moet doen, dus het geld op onze rekening storten. 


