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Beste Lezer,

Het zijn opmerkelijke tijden. Nederland is in de ban van het Corona virus en dit virus is mede de
reden geweest, waarom wij tijdelijk onze activiteiten als Hospice hebben beëindigd.
Met het afscheid nemen van de Buñuellaan hebben wij ook afscheid genomen van Zorgfix en zal in
ons nieuwe Hospice de zorg worden geleverd door Buurtzorg.
Het afscheid van Zorgfix is niet zonder slag of stoot gegaan, wij hebben daar geen goed gevoel van
over gehouden. Niet zo zeer vanwege de verzorgenden, maar wel omdat afspraken niet werden
nagekomen door de directie van Zorgfix. Wij hadden aangegeven dat volgens de RIVM-richtlijnen in
het Hospice gehandeld diende te worde door eenieder. Helaas bleek dat niet het geval, hetgeen
betekende dat een versneld vertrek onvermijdelijk was.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan ons nieuwe Hospice. Als je erlangs rijdt is zichtbaar, dat aan
de nieuwe toegang wordt gewerkt.
De vergunning daarvoor is afgegeven en vanuit de buurt zijn er geen bezwaren ingediend tegen de
bouwplannen. Als alles meezit is de nieuwe entree half juni gereed en kunnen we via die ingang het
pand betreden.
Op dit moment is het niet mogelijk om via de binnentuin ons Hospice te bezoeken. Wasmiddel
dosseringsapparaat
Binnen in het gebouw zijn de grootste vorderingen gemaakt. De douche units zijn geplaatst en
aangesloten. De schilder is aan het werk geweest en heeft ook de wanden voorzien van nieuwe
bedekking.
De vloer wordt gelegd, nadat deze eerst is geegaliseerd een enorme klus gelet op de m2 die we gaan
huren.
Bruynzaal begint deze week met het plaatsen van de nieuwe keuken en eind volgende week wordt
door Miele alle apparatuur geplaatst. Dus niet alleen de keukenapparatuur, maar ook de
wasmachine en droger.
De volgend zaken zijn in bestelling en worden eind mei/begin juni geleverd:
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Stoelen en tafels voor de bewonerskamers;
Raambedekking voor de bewonerskamers, de huiskamer en de administratie ruimte;
Kunstplanten voor de bewonerskamers, de huiskamer en in de algemene ruimtes;
Bureau’s voor de administratieruimte;

-

Een zitje voor de eerste opvang van familieleden;
Meubels voor de stilteruimte;
Audio visuele apparatuur;
Kast voor het opbergen van medicijnen;
Grote lockerkast;

We gaan nog kijken naar lampen voor zowel de bewonerskamers, de stilteruimte en de huiskamer;
We hebben een prijsopgave van Blokker voor potten en pannen, bestek, etc. Alle zaken om de
keuken gebruiksklaar mee te maken.
In het gebouw willen we schilderijenrails aanbrengen. Zodat we niet elke keer gaten behoeven te
boren, als iets moet worden opgehangen.
Het adres van ons nieuwe Hospice is nu bekend, dat is Meesterstraat 69A, 1315 GV Almere. Nu dit
adres bekend is, kunnen we ook vragen om een vaste telefoonaansluiting, en ook het aansluiten van
de glasvezelkabel.
In grote lijnen hebben we goede afspraken gemaakt om het nieuwe pand te vullen en gaande de
inrichting zullen we best nog wel zaken tegenkomen die geregeld moeten worden.
De regie bij de inrichting ligt in belangrijke mate bij Astrid. Zij wordt straks ook verantwoordelijk voor
onderhoud en dergelijke, dus het is belangrijk dat zij weet wat binnen komt en de werking van alle
apparaten.
Als bestuur hebben we besloten, temeer omdat wij een huurcontract voor 10 jaar afsluiten met de
optie van nog eens 5 jaar, dat het belangrijk is om een aantal apparaten in een professionele
uitvoering te kopen. Dat zijn de wasmachine, de droger en de vaatwasser. Omdat vele mensen straks
met deze apparaten werken, dient de bediening zo eenvoudig mogelijk te zijn.
We hebben bijvoorbeeld bij de wasmachine een wasmiddel doseringsapparaat besteld. Niet aleen
eenvoudig in de bediening, maar ook goed voor het milieu.

Afscheid Nicoline
Er zullen in Nederland weinig coordinatoren zijn die tijdens het dienstverband werkzaam zijn
geweest op drie verschillende locaties. Nicoline wel en wat dat betreft heeft ze wel het nodige
meegemaakt.
We gaan afscheid nemen van Nicoline, maar hoe en waar is op dit moment nog niet duidelijk. Dat
heeft alles te maken met het Corona virus en het moment waarop we een bijeenkomst kunnen
plannen of afscheid van haar te nemen.
Zoals het er nu naar uitziet, zal dat moment later plaatsvinden dan de officiële afscheidsdatum.
Uiteraard krijgen jullie informatie over de datum van de officiële afscheidsreceptie.

Oproep.
De vereniging Vrienden van Hospice Almere heeft een nieuwe bestuur en gaat een aantal activiteiten
ontwikkelen.
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Ter versterking van het bestuur wordt gezocht naar een bestuurslid voor de PR en een bestuurslid
dat vooral de nodige activiteiten kan ontwikkelen in de Marketingsfeer. Weet je iemand die mogelijk
hiervoor een aanmerking zou kunnen komen, laat hem/haar contact opnemen met Gerrie Ruijs
secretaris van de vereniging, gerriegerrie89 @gmail.com

Bijzonder aanbod.
Een drie weken geleden ontvingen wij een mail van een Engelse Foundation. Die Foundation bood
ons een bedrag van € 2.500,00 aan. Een bekende van het Hospice die werkzaam is bij Carglass had via
de moedermaatschappij van Carglass in Engeland, ons voorgedragen voor een schenking.

Inrichten Hospice
Naast het plaatsen van meubels en dergelijke, moeten er nog vele andere werkzaamheden worden
verricht. T.v. ‘s moeten worden aangesloten, ruimtes gereed gemaakt voor gebruik. De keuken goed
schoongemaakt etc.
Dat zal vanaf eind mei begin juni gaan plaatsvinden. Aan jullie zal worden gevraagd of je bereid bent
de handen uit de mouwen te steken om het Hospice gereed te maken voor bezichtiging en de
officiële opening.
Als je de gelegenheid hebt, houdt dan wat ruimte in de agenda vrij.
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