26 maart 2020
Beste ouders,
Heel veel dank voor jullie blijken van betrokkenheid bij Olivier, natuurlijk voor jullie eigen
zoon of dochter, dat spreekt vanzelf, maar gelukkig is er net zoveel aandacht voor het welzijn
van de groep en het team. Dat is echt geweldig om te horen! Zoals Peter en Annie hebben
aangegeven: we moeten dit samen doen en ons er samen doorheen slaan.
We hebben even gewacht met het sturen van een reactie/antwoord op de gestelde vragen
omdat we eerst met Jolanda wilden overleggen en afstemmen. Dat is inmiddels gebeurd.
Belasting team
Het team heeft het meer dan druk… En ze zetten zich voor 200% in. Als er een eind is
gekomen aan deze akelige tijd, gaan we hen daar zeker uitgebreid voor bedanken maar in
de tussentijd is het fijn om te horen dat jullie dat zien en waarderen!.
Het voorstel van Wilhelmien en Ton om een afspraak met Bloem en Groen te maken voor
een wekelijkse bos bloemen is een prima idee. Fijn als jullie dit willen verzorgen, Ton en
Wilhelmien. De rekening wordt betaald. Marianne regelt dat samen met Christ.
Om het team verder te ontlasten en voor wat afwisseling te zorgen, vinden wij het idee van
Peter en Annie: af en toe een restaurant inschakelen, ook geweldig. Jolanda is er blij mee.
Ad Gruijters gaat dit coördineren. Hij neemt hierover contact op met Peter en Annie, en met
Ton en Wilhelmien over de door hen aangedragen suggesties. We steunen dan ook nog de
restaurants die in deze tijd verder niet veel zullen verdienen. Extra maaltijdkosten zijn voor
rekening van de Stichting. We denken aan om de twee of drie weken een keer in het
weekend. Met diëten wordt uiteraard rekening gehouden. Ad stemt af met Annet of Jolanda
van het gastteam.
De kaartenactie is al ingezet en wordt door Peter en Annie geregeld. Mochten daar nog
kosten mee zijn gemoeid, dan horen we dat natuurlijk graag en dan wordt dat betaald.
Leny wil dit weekend een taart voor Olivier bakken. Prima idee! Maar stem even af met het
gastteam want voor je het weet komen er van verschillende kanten taarten… Dat geldt ook
voor anderen die een keer wat lekkers willen bezorgen. Als het gastteam weet wat er aan
extra lekkers wordt geleverd, kunnen ze daar ook bij de maaltijdsamenstelling rekening mee
houden.
Met Jolanda hebben we ook besproken hoe de boodschappen nu gaan. Alles wordt in
principe aan huis geleverd behalve brood. Daarvoor gaat een gastteamlid naar de bakker op
een moment dat het niet druk is. Of hiervoor hulp van een van de ouders nodig is, stemt
Jolanda nog even af met het gastteam.
Voor de bewoners is de verschillende manier waarop winkels de afstands- en hygiëne
maatregelen hanteren, verwarrend. Daarom vraagt het team aan de ouders om voortaan de
boodschappen voor hun eigen zoon of dochter te doen en deze in de hal neer te zetten met
een berichtje naar zoon/dochter (indien nodig team) dat ze kunnen worden opgehaald.
Telefoontjes aan team over de normale gang van zaken kunnen jullie gewoon blijven voeren.
Als het ook via de mail kan, is dat ook een optie. Soms zul je misschien even moeten
wachten op antwoord vanwege de drukte maar dat begrijpen jullie vast wel.
Benader mij over eventuele corona gerelateerde vragen, ook graag via de mail. Ik bel jullie
dan terug. Hopelijk kunnen we zo het team ook weer wat ontlasten.

Wat hopelijk ook lucht geeft: het aantal uren formatie voor het gastteam is voor zolang het
nodig is uitgebreid, zodat er steeds een gastteamlid aanwezig is van 10.00 – 18.30 uur. Het
aantal uren van Jolanda wordt ook tijdelijk uitgebreid om het crisismanagement goed het
hoofd te kunnen bieden.
Wat kan wel en wat niet
Bewoners mogen geen bezoek ontvangen en ook zelf niet op bezoek gaan bij hun ouders.
Alles ter voorkoming van besmetting. Dat is een richtlijn van ASVZ die daarmee de landelijke
regelgeving volgt. Dat doen wij natuurlijk ook.
We hebben Jolanda gevraagd ervoor te zorgen dat deurklinken en andere zaken waar ook
derden mee in aanraking komen, zoals liftknopjes, extra worden ontsmet. Gelukkig hebben
we via Christ een nieuwe voorraad ontsmettingsmiddelen verkregen toen bleek dat deze
middelen uitverkocht waren…
Ook wat betreft de hygiëne voorschriften volgen we het landelijk beleid. Daar hoort geen
omkleden bij (wel in geval van besmetting natuurlijk). Mochten de adviezen veranderen dan
gaan we daarin mee maar vooralsnog houden we ons aan de richtlijnen.
Wandelen of afspreken 'langs het hek'.
Inmiddels is de richtlijn verscherpt en mag je nog maar met 1 persoon samen wandelen.
Graag horen we welke ouders zich hiervoor op willen geven. Bert gaat dit coördineren en
maakt een schema van wie wanneer wil wandelen. Het team geeft op basis van dat schema
aan welke bewoner meegaat. Het idee is dat er dagelijks (tenzij het echt geen weer is) wordt
gewandeld bijvoorbeeld van 11.00 – 12.00 uur en met een andere bewoner van 15.00 –
16.00 uur. Het kunnen ook meerdere ouders zijn die elk met 1 bewoner wandelen, als ze
maar afstand van elkaar houden. Team zorgt ervoor dat er dan een (of meer) bewoners
buiten staat of staan… Dus als je wil wandelen: geef aan Bert door op welke dagen en
tijdstippen je beschikbaar bent.
Alleen als het team daarmee akkoord is en heeft besproken wat wel en niet is toegestaan,
kan een bewoner alleen een wandeling maken.
En uiteraard kun je altijd een wandelingetje maken met je eigen zoon of dochter. Wel graag
even van tevoren aan het team doorgeven zodat ze weten wie er weg is.
Afspreken 'langs het hek' met eigen dochter of zoon: dat kan natuurlijk. Het lijkt ons het beste
daar wel vaste afspraken over te maken zodat het team ook weet wanneer er een ouder
buiten staat te wachten.
De bewegingsvrijheid van onze bewoners is dus behoorlijk beperkt… Laten we hopen dat
deze crisis zo snel mogelijk voorbij is maar het laat zich aanzien dat het best een tijd kan
duren.
Laten we zoals een aantal ouders al heeft aangegeven er samen voor zorgen dat we er met
elkaar goed doorheen komen. We zijn niet voor niets een ouderinitiatief!
Nog een idee: twee of drie keer per week een videoboodschap van een van de jongeren of
ouders die in twee minuten iets vertelt over wat er die dag is gebeurd of wat hij of zij heeft
gedaan. Dat dan op een vast moment, bijvoorbeeld 's avonds om 8 uur, aan iedereen
communiceren. We hebben Jaap gevraagd dit te coördineren.
Hartelijke groet namens team en bestuur stichting, en opnieuw, blijf fit!
Gijs

