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Beste Lezer,
We hebben in de afgelopen periode met elkaar veel werk verzet. We moesten wennen aan het
nieuwe Hospice. De interne afstanden zijn groter vergeleken met de Buñuellaan. We hebben een
kamer erbij en doen ook weer een aantal dingen die we eerder hebben uitbesteed aan de Wastas.
Tot nu toe horen we enthousiaste reacties van de vrijwilligers. Over de inrichting en de apparatuur
waarmee moet worden gewerkt. Het was even wennen in de keuken waar alles stond of lag, maar
inmiddels zijn we ook hieraan gewend.
We hebben we verlichting in de gangen aangepast, zodat we ’s avonds met gedimd licht door het
Hospice kunnen lopen.
Natuurlijk valt er altijd wat te wensen, we moeten bij warm weer de kamers- en huiskamer aan de
tuinkant voldoende koelen. Dat gaan we oplossen.
Inmiddels hebben we een behoorlijk aantal bewoners in ons Hospice gehad, sinds de opening.
Voordat we het Hospice opende dachten we aan een gefaseerd gebruik van de kamers. De praktijk is
echter weerbarstiger en al snel lagen alle kamers vol.
Vanaf deze plaats willen we als bestuur eenieder die werkzaam is binnen ons Hospice, enorm
complimenteren voor hun inzet om onze bewoners een waardevol afscheid van het leven te geven.
In deze moeilijke COVID-periode zien we dat de zorg aan onze bewoners op een fantastische wijze
wordt uitgevoerd en we merken dat ook aan de reacties van familieleden.
Wij wensen al onze vrijwilligers en uiteraard ok Petra en Astrid prettige feestdagen een vooral een
gezond 2021.
Website op de schop.
We worden al geruime tijd bijgestaan door een Denktank die ons onder andere adviseert over de
inrichting van de website en een wat modernere uitstraling van ons Hospice.
Eén van de zaken die we gaan veranderen is de kleurstelling van onze naam. Aan het begin van deze
nieuwsbrief zie je de kleuren die we in de toekomst gaan gebruiken. We hebben aan het bureau die
onze nieuwe website gaat maken gevraagd om ook het bekende logo met de drie poppetjes in
dezelfde kleurstelling uit te voeren.
In een recent onderzoek naar de leesbaarheid van meer dan 100 websites van Hospices in
Nederland, zijn we bij de laatste 20 beoordeeld. Dat was een reden temeer om de vernieuwing
voortvarend aan te pakken.
Daarnaast hebben we met de Vrienden afgesproken, dat we beiden dezelfde kleurstelling gaan
gebruiken en meer naar elkaar zullen verwijzen.
De kern van de nieuwe website is klaar en kan al gelezen worden. We moeten nog een aantal zaken
aanpassen en dan hebben we weer een up to date website.

Nieuwe voorzitter.
We hebben jullie geïnformeerd over het vertrek van Ineke Smidt. In deze Covid tijd is het helaas niet
mogelijk om een bijeenkomst te organiseren waarin afscheid van Ineke wordt genomen.
Het bestuur heeft dan ook besloten, om binnen de COVID-regelgeving, op een gepaste wijze afscheid
van Ineke te nemen.
Inmiddels heeft het bestuur Ronald Wilcke als nieuwe voorzitter van de Stichting benoemd.
Onderstaand stelt hij zich aan jullie voor:
Met plezier ben ik per 26 oktober 2020, als voorzitter, toegetreden
tot het bestuur van de Stichting Hospice Almere. Een
betekenisvolle voorziening binnen Almere voor terminaal zieke
personen die hierbinnen als bewoner in hun laatste levensfase op
een menswaardige manier afscheid kunnen nemen van het leven.
De vele vrijwilligers doen daarbij in de begeleiding fantastisch
werk.
Zelf woon ik al zo’n 41 jaar in Almere. Sinds februari 2020 ben ik
met pensioen nadat ik ruim 40 jaar werkzaam ben geweest in het onderwijs, waarvan 28 jaar in
Almere. In de eerste jaren als leraar en conrector op De Meergronden en gedurende de laatste 20
jaar als bestuurder van ROC van Flevoland, ROC van Amsterdam en het Voortgezet Onderwijs van
Amsterdam. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij vele andere raden, commissies en besturen op
het gebied van economische en maatschappelijke ontwikkeling.
Ik hoop, als de algemene maatregelen rondom Corona het weer toelaten, veel betrokkenen bij
Hospice Almere persoonlijk te ontmoeten.
Ronald Wilcke
Afscheid Nicoline
Als bestuur hebben we een aantal keren gesproken over het afscheid van Nicoline. Ook hier gooit
COVID het nodige roet in het eten. We hebben vastgesteld dat een afscheid er de komende weken
niet in zit en je moet je dan ook afvragen of je niet beter op een andere wijze afscheid van Nicoline
kan nemen.
We hebben dan ook als bestuur besloten om Nicoline en haar partner uit te nodigen om als afscheid
gebruik te maken van een diner met alles erop en eraan. We hopen dat er op deze wijze voor
Nicoline toch een beperkt afscheid mogelijk is.
Beleidsplan 2021 – 2025
We zijn bezig met een aanzet voor het nieuwe beleidsplan. De komende jaren gaat er voor Hospices
het nodige veranderen. De verwachting is, dat VWS meer voorwaarden gaat stellen aan de te leveren
kwaliteit door Hospices. Dat kwaliteit verbonden wordt met de bekostiging vanuit VWS.
De VPTZ voert over kwaliteit al de nodige interne discussies en dit wordt ook doorgetrokken naar de
onderhandelingstafel in Den Haag.
We vinden het belangrijk om in het nieuwe beleidsplan de kwaliteitspunten die door de VPTZ zijn
geformuleerd, over te nemen en voor ons Hospice verder uit te werken.

We zullen moeten kijken, hoe we met elkaar het beleidsplan gaan bespreken. Kan dat straks weer in
groepsverband of zullen we moeten kijken of we digitale mogelijkheden hebben, om jullie bij dit
beleidsplan te betrekken.
ICT.
We zijn op zoek nar een ICT-vrijwilliger. Richard Kempers heeft aangegeven hiermee te willen
stoppen.
De belangrijkste taken zijn:
- Onderhoud website;
- Onderhoud kantoorautomatisering;
- Telefoonzaken en internet/ wifi
Ben je graag met ICT bezig of ken je iemand die dat graag doet, laat het ons even weten
(info@hospicealmere.nl)
Beperkte kamerbezetting.
Zoals jullie gemerkt zullen hebben, maken wij de laatste tijd geen optimaal gebruik van de 5 kamers.
Helaas niet omdat er geen aanmeldingen zijn, maar wel omdat Buurtzorg niet voldoende capaciteit
heeft om voor 5 kamers zorg aan te bieden.
We zijn daarover in overleg en bekijken samen met Petra, welke mogelijkheden er zijn om toch weer
de 5 kamers bezet te krijgen, als daar aanbod voor is.

