7 april 2020
Beste allemaal,
Na de geslaagde videochat van vorige week dinsdag met de ouders en woensdag met
broers en zussen is het tijd voor een nieuwe update.
Bewoners.
Met onze bewoners gaat het gezien de omstandigheden en dankzij de enorme inzet van het
team, goed. De geregelde videootjes die op onze groepsapp-voor-ouders komen, laten dat
ook zien: Hubert-Jan golft op Olivier-locatie met Thijs en met Guy; Hanneke verzint
1- aprilmoppen, er worden taarten en paashazen geleverd (met onder meer dank aan Dorien
Kloosterman (Heft in Eigen Hand en Naar-Keuze) en aan Corry en Wim Lemmens (oudwethouder van Oisterwijk), Wilhelmien heeft met hulp van Ingrid de tuin weer opgefleurd,
Ton en Wilhelmien hebben een bloemenactie in gang gezet en de kaartenactie van Annie en
Peter belooft een groot succes te worden. We horen van het team dat deze dingen hen en
de bewoners ook daadwerkelijk helpen!
Bert en Marianne, Ton, Carla en Tom vormen het vaste groepje wandelaars die regelmatig
1-op-1 met een bewoner op gepaste afstand gaan wandelen. Wandel liefhebbers zijn vooral
Hanneke, Tijn, Thijs, Leroy en af en toe Junis. Daarnaast wandelt of fietst een aantal ouders
ook op gepaste afstand, met hun eigen zoon of dochter. En als het even kan wandelt of fietst
het team met Jacqueline en Marjoleine. Een aantal bewoners doet ook enthousiast mee met
het tv-programma Nederland in Beweging.
Paulien is gelukkig hersteld. Marjan heeft contact gehad met de huisarts, Jolanda heeft met
het ASVZ-coronacrisisteam gesproken en ze mag terug naar haar appartement. De regel dat
bewoners thuis bij hun ouders moeten blijven zolang de crisis duurt, is erop gericht
besmetting te voorkomen. Maar Paulien is hersteld en daarom geen bron van besmetting. Ze
wil zelf ook geen enkel risico zijn en blijft daarom op haar appartement en heeft geen contact
(wel mogelijk telefonisch of via video-whatsapp) met anderen. Ze komt dus ook niet in de
gemeenschappelijke ruimte. Vanaf woensdag zal ze weer op haar eigen appartement zijn.
Team.
Het team houdt het gelukkig vol maar het kost veel kruim… Kimberly is ziek (geen corona).
De diensten kunnen gelukkig (nog net) worden opgevangen. Nikita en Lucinda starten
officieel begin mei. Omdat Nikita Olivier en ASVZ kent, valt ze nu al eerder in om alle
diensten deze maand rond te krijgen. Lucinda kent ASVZ en hoeft daarin dus niet te worden
ingewerkt maar natuurlijk wel in Olivier. Voor haar zijn 7 boventallige dagen gepland. Ook
Sabrina kan hopelijk binnen afzienbare tijd weer terug bij Olivier komen werken, maar naar
alle waarschijnlijkheid pas vanaf mei.
De vacature voor Kimberly is op de ASVZ-site geplaatste en komt zo snel mogelijk ook in de
lokale pers. We voegen hem hierbij zodat iedereen hem in zijn eigen netwerk kan
verspreiden. Doe dat alsjeblieft! Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe groter hopelijk de
kans dat we een goede kandidaat binnenkrijgen!
Jaap: wil jij deze tekst ook op onze website plaatsen?
Teamleden: willen jullie de vacaturetekst (bijgaand) ook doorzetten naar oud-teamleden? Je
weet maar nooit!
Met Pasen wordt aan de bewoners en de teamleden die dan werken een feestelijke
paasbrunch aangeboden door het Belvershuys. Met diëten wordt uiteraard rekening
gehouden. Het Belvershuys zijn we via Ton en Wilhelmien op het spoor gekomen. Hartstikke
fijn dat zij samen met de familie Dirckx deze brunch willen sponsoren!
Tot zover.
Hartelijke groet namens team en bestuur stichting, en opnieuw, blijf fit!
Gijs

