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Allerbeste wensen
voor 2013

Feestelijke opening in
mei 2012

Terugblik 2012
We hebben 2012 nog maar net achter
ons gelaten, en dit is altijd een mooi
moment om even terug te blikken.
Bronnerhof is al weer 10 maanden
open!! In die tien maanden zijn we met
zijn allen door een hele steile leercurve
gegaan. In de eerste maanden was
het echt alle zeilen bijzetten, vooral
ook omdat we nog niet voldoende
vrijwilligers hadden. Dat probleem is
inmiddels opgelost en de organisatie is
nu zodanig dat we vijf bedden in
gebruik kunnen hebben, waar we tot
nu toe het maximum altijd op vier
hebben gehouden.
In 2012 hebben we in totaal 21 gasten
gehad, met een minimum verblijf van
nog geen 24 uur tot een maximum van

Bijschrift bij foto of
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bijna 7 maanden. De bezettingsgraad
over de eerste 10 maanden is precies
uitgekomen op de bezettingsgraad
waarmee we in onze plannen
gerekend hadden. Dat is dus goed
nieuws!
In 2012 is onze organisatie gestaag
gegroeid. Inmiddels hebben we totaal
75 vrijwilligers. Vrijwel alle vrijwilligers
van het eerste uur zijn nog bij ons! We
zijn hier zeer blij om.
De samenwerking met Buurtzorg
verloopt zeer goed, en de
ondersteuning van onze vaste
huisartsen dokter Link en dokter Arets is
lovenswaardig. Kortom, we denken dat
we een organisatie hebben staan die
klaar is voor 2013.

Respijtzorg
Tijdens de laatste bestuursvergadering
heeft het bestuur besloten om in ons
hospice ook respijtzorg ter beschikking te
gaan stellen! Respijtzorg is tijdelijke
verzorging van een terminaal zieke, die
thuis verzorgd wordt, maar waar om
welke reden dan ook een tijdelijke
ontlasting van de thuisverzorging nodig
of gewenst is. Belangrijk element is
'tijdelijk', dit betekent dat het dus voor
een van te voren bepaalde periode is.
De maximale termijn voor respijtzorg
heeft het bestuur op twee weken
bepaald. We moeten nu op korte
termijn verder uitwerken hoe we dit
kunnen gaan invullen. We zullen onder
andere bekendheid aan deze

Het bestuur wil langs deze weg
alle vrijwilligers, coördinatoren,
medewerkers van Buurtzorg,
onze vaste huisartsen het
allerbeste voor 2013
toewensen. We hopen dat
2013 een mooi jaar mag
worden, in een goede
gezondheid.

mogelijkheid moeten gaan geven ( zie
ook oproep op pagina 2).
De motivatie voor dit besluit is
tweeledig: ten eerste is er behoefte
aan dit type zorg en wordt het in onze
regio vrijwel nergens aangeboden, ten
tweede verhoogt het de
bezettingsgraad van ons hospice en
kunnen we maximaal gebruik maken
van de beschikbare plaatsen in ons
hospice alsmede van de
vrijwilligersorganisatie.
We hopen in het eerste kwartaal de
eerste gast te mogen ontvangen!
Laten we daar met zijn allen naar
streven.

Nieuwsbrief
Het eerste nieuwtje in dit
nieuwe jaar is het ontstaan
van deze nieuwsbrief. Als
bestuur denken we dat het
goed is om een aantal maal
per jaar via deze nieuwsbrief
de laatste nieuwtjes, feiten,
oproepen voor steun en
dergelijke met jullie te
communiceren. Voorlopig
gaan we uit van vier
nieuwsbrieven in 2013.
Uiteraard hoeven de
onderwerpen niet altijd vanuit
het bestuur te komen!
Mochten jullie iets via de
nieuwsbrief onder bredere
aandacht van alle vrijwilligers,
Buurtzorg en artsen willen
brengen, meldt dit dan gerust
via één van de coördinatoren.
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Oproep aan onze vrijwilligers
Het bestuur heeft terugkijkend op 2012 geconstateerd dat de externe
communicatie en PR die we in de eerste helft van 2012 hebben gehad,
zeer positief heeft uitgepakt voor de initiële bekendheid van Bronnerhof
en voor het vinden van vrijwilligers. Daarna zijn de activiteiten op een
lager pitje geraakt.
Echter, juist nu is en blijft het heel belangrijk om aan de bekendheid van
Bronnerhof te blijven werken. Mensen moeten ons weten te vinden, door
middel van artikelen in plaatselijke en regionale media, de website,
mogelijk sociale media, flyers bij artsen, apotheken enzovoort. Inmiddels
hebben we vier vrijwilligers bereid gevonden om het bestuur te
ondersteunen op het gebied van externe communicatie.
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Een tweede belangrijk punt waar we aan zullen moeten blijven werken is
onze financiering middels sponsoring. We zijn als bestuur zeer succesvol
geweest in de voorbereidende fase van Bronnerhof om gelden te
vinden voor de gedeeltelijke financiering van de totstandkoming van
ons hospice. We hebben echter behoefte aan meer sponsoring, zowel
incidentele als meer structurele. Denk bij heeft eerste aan fondsen, en
het tweede punt aan bijvoorbeeld een ' Vrienden van Bronnerhof' of iets
dergelijks.
Hiervoor zoeken we een aantal vrijwilligers die ons hier mee willen
helpen.
Tenslotte: ook de vaste kookploeg en de poetsploeg kunnen nog hulp
gebruiken!

Meldt uw interesse bij één van onze coördinatoren Fabienne, Marion of
Yvonne.

Bronnerhof is een
initiatief van stichting
Bijna Thuis Huis
Swentibold

Zodra we een aantal mensen hebben zal een afvaardiging van bestuur
met de aparte groepjes bij elkaar komen om duidelijke kaders te
scheppen en met het werk te kunnen beginnen. We willen graag zo snel
mogelijk in het nieuwe jaar beginnen, dus meld je snel aan.

