Stichting Hospice Duurstede
Verslag van uitgeoefende activiteiten tot en met 2012
Stichting Hospice Duurstede is opgericht op 7 januari 2010. Voor die datum maar ook
gedurende de eerste twee jaren van het bestaan van de stichting zijn ideeën uitgewerkt en
plannen gemaakt. Een enthousiaste initiatiefgroep heeft de aanzet gegeven tot wat Hospice
Duurstede nu is.
In 2011 werd de definitieve locatie gevonden waar de hospice gehuisvest moest worden. In
een tripartiete overeenkomst van Gemeente Wijk bij Duurstede, Zorgcentrum Quarijn en
Woningstichting Volksbelang werd op 4 april 2011 een garantieverklaring ontvangen voor de
huurverplichtingen voor de eerste drie jaren. Met deze verklaring kon op 17 mei 2011 een
huurcontract getekend worden met Woonzorg Nederland voor twee appartement in het nieuw
te bouwen wooncomplex Dorestede aan de Gansfortstraat in Wijk bij Duurstede. Op 8
december 2012 kregen wij de sleutel van de appartementen.
Het tekenen van het huurcontract was het teken voor de Stichting om concreet plannen te gaan
maken. Het bestuur van de Stichting werd versterkt en er werden commissies gevormd om de
naamsbekendheid, het werven van fondsen, de inrichting van de hospice en het werven van
vrijwilligers gestalte te geven. In september 2012 werd het lidmaatschap van de Vptz
(Vereniging Vrijwilligers Palliatieven Terminale Zorg) verkregen.
De PR-commissie heeft op diverse momenten de lokale pers gezocht om Hospice Duurstede
op de kaart te zetten, daarnaast werd een zeer informatieve web-site ontwikkeld. Tevens is
periodiek een nieuwsbrief verschenen waarin belangstellenden op de hoogte werden
gehouden over de voortgang van de hospice.
Ten behoeve van de inrichting van de hospice zijn diverse bronnen aangeboord om de
benodigde financiële middelen bijeen te brengen. Een aantal Goede Doelen Fondsen hebben
tot en met 2012 ons een bedrag van ca € 75.000 geschonken. Acties in Wijk bij Duurstede,
waaronder Spinning op de Markt, een Boekenmarkt en de Week voor de Hospice hebben een
bedrag van ca € 15.000 opgeleverd. De Gemeente Wijk bij Duurstede heeft ons een
waarderingssubsidie toegekend van € 7.500 gedurende twee jaar. Daarnaast hebben donateurs,
spontane giften en onze Club van 100, die thans 35 leden kent, het mogelijk gemaakt dat wij
de hospice sfeervol en geheel naar onze wensen hebben kunnen inrichten.
Naast de financiële bijdragen hebben een aantal ondernemers hun medewerking verleend door
het toekennen van kortingen op geleverde materialen.
In 2012 is getart met het werven van vrijwilligers ten behoeve van de zorg. Ongeveer 60
vrijwilligers hebben zich gemeld. Na het voeren van sollicitatiegesprekken zijn nagenoeg alle
vrijwilligers benoemd. Uit de aanmeldingen zijn tevens twee coördinatoren benoemd die
direct enthousiast aan de slag zijn gegaan met voorbereidende werkzaamheden. Eind 2012
zijn de introductiecursussen voor de vrijwilligers van start gegaan, in 2013 is dit traject
afgerond.
Op 4 maart 2013 is Hospice Duurstede geopend en heeft het al snel de eerste gasten mogen
verwelkomen. Dit alles is tot stand gekomen door inzet van vele vrijwilligers. Hospice
Duurstede kent geen betaalde medewerkers. Vrijwilligers voor de zorg maar ook voor de
inrichting en de PR hebben in een enthousiast en deskundig team samengewerkt. Het bestuur

is hen veel dank verschuldigd. Dank gaat ook uit naar de professionele organisaties
Buurtzorg, Vitras, De Rode Loper en de Huisartsen in de Gemeente Wijk bij Duurstede. Met
onze buren, het E&E Gasthuis, werken wij goed samen. Ook diverse hospices in de omgeving
hebben ons met raad en daad bijgestaan.
Rest ons nog de hoop uit te spreken dat Hospice Duurstede aan de verwachting van de
bevolking van de Gemeente Wijk bij Duurstede gaat voldoen. We hebben in 2013 een
veelbelovende start gemaakt dus we hebben er alle vertrouwen in dat we onze beloften gaan
waarmaken.
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