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Juli 2007
Almere- Om in 2008 een hospice in Almere te kunnen openen zijn we inmiddels gestart met
de werving van fondsen, leden en donateurs. Een miniconferentie in juni j.l. waarbij de
Vereniging Vrienden van Hospice Almere werd gepresenteerd was hiervoor het startschot.
Een structurele inkomstenbron is niet alleen noodzakelijk voor de korte termijn, maar ook
voor de lange termijn. Het kan namelijk niet zo zijn dat je straks een hospice opent en na een
jaar weer moet sluiten wegens geldgebrek.
Laatste levensfase in geborgenheid
In een hospice worden terminale gasten verzorgd. De hospice Almere moet in 2008 onderdak
gaan bieden aan vier tot zes terminale gasten. Zij kunnen om wat voor reden dan ook niet
meer thuis verzorgd worden of kiezen bewust voor verblijf in de hospice. Iedere gast krijgt
een eigen kamer waar ze zich kunnen omringen met eigen spullen. Daarnaast zal er een
huiskamer, een keuken en een logeerkamer zijn. “Kortom, de huiselijke sfeer staat voorop. De
hospice, ook wel bijna-thuis-huis - genoemd moet in een wijk van Almere komen. Een pand
hebben we nog niet, wel zijn er nu een aantal opties die bekeken worden door het bestuur. We
gaan nu eerst voor de financiering van het hele project.”
Vrienden
Naast de Stichting Hospice Almere is er sinds kort de reeds genoemde ‘Vrienden van
Hospice Almere’ opgericht. Zij zorgt dat er bekendheid gegeven wordt aan de hospice en
krijgt op die manier veel leden, donateurs en sponsors. Tevens worden er in het komende jaar
allerlei acties op touw gezet. We beginnen met een presentatie tijdens de politieke markt op 6
september in het gemeentehuis van Almere. Zowel politici als burgers kunnen dan
kennismaken met het bestuur en nadere informatie krijgen over de voortgang. Verder worden
we van diverse kanten gesteund. Zo heeft eind juni huisarts Jan Herweier afscheid genomen
van zijn gezondheidscentrum de Opmaat. In plaats van kado’s heeft hij een bijdrage gevraagd
voor de hospice. Deze actie heeft maar liefst 1095 euro opgebracht We hopen natuurlijk op
zulk soort initiatieven. Verder zult u de komende maanden meer van ons horen.
De hospice die de Stichting voor ogen heeft zal een low care hospice worden. De mensen
worden hoofdzakelijk verzorgd door vrijwilligers. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt
met professionals. Het grote verschil met een high care hospice is dat de gasten daar
voornamelijk zorg van professionals krijgen omdat de zorg bij deze groep vaak complexer is
In Almere zullen er naar verwachting ongeveer 100 vrijwilligers nodig zijn. De actieve
werving voor vrijwilligers zal pas plaatsvinden als de openingsdatum bekend is. De stichting
wil samenwerken met andere plaatselijke zorgaanbieders waaronder het Flevoziekenhuis,
Zorggroep Almere, vrijgevestigde huisartsen, Vrijwilligers Centrale Almere etc.
Er komt veel kijken om een hospice tot stand te laten komen. De vrijwilligers van de besturen
willen zich voor 200% inzetten maar hebben uw steun als Almeerder daar hard bij nodig!
Steun ons en word lid. Lidmaatschap voor een particulier bedraagt slechts 30 euro op
jaarbasis en als bedrijf bent u al voor 120 euro per jaar lid. Download uw
aanmeldingsformulier op www.hospicealmere.nl of stort uw bijdrage op rekeningnummer
32 84 116 of 12275 78 58 t.n.v. Vrienden van Hospice Almere.

