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Beste ouders,

De persconferen�e van premier Ru�e hee� iedereen weer hoop gegeven. 

In onze videochat hebben we wat zaken besproken en donderdag hebben we met het bestuur erover gesproken.

Als ouders hebben we oog voor het verdriet van onze kinderen en de wens weer in de samenleving mee te doen.
Echter, we zijn ook samen verantwoordelijk voor de groep als geheel. En we hebben te maken met een kwetsbare doelgroep.
Daarom moet ik velen toch teleurstellen.

Om maximale veiligheid binnen de nu geldende regels te kunnen bieden en in overleg met Jolanda, hee� het bestuur besloten dat
voorlopig de huidige regels voor Olivier gehandhaafd blijven. Afgewacht wordt wat het effect is van de versoepeling van de
landelijke regels en wat eventuele nieuwe regels voor de gehandicaptenzorg worden. Over twee of drie weken wordt de situa�e
opnieuw bekeken.
Dat betekent dus dat bewoners niet naar hun ouders gaan (ook niet voor moederdag), niet naar sportclubs of kapper e.d.

Olivier kent al veel meer vrijheid van handelen (afgestemd met ASVZ) dan in reguliere groepen van ASVZ op dit
moment het geval is (waarbij 1 vaste ouder op afspraak twee keer per week een half uur met bewoner kan
praten door een raam of met een scherm ertussen; wandelen en fietsen zijn in deze groepen niet toegestaan). 

Nieuwe regels van ASVZ na de landelijk aangekondigde versoepelingen zijn op dit moment (7 mei) nog niet
bekend.

Bij Olivier blij� het dus nog even zoals het nu is afgesproken, inclusief het wandelen. Omdat mogelijk na de
doorvoering van de landelijke versoepelingen er wel meer risico ontstaat op verdere verspreiding van het virus
vragen we de ouders bij Bert aan te geven als zij er graag willen hebben dat hun eigen zoon/dochter met een
andere ouder mee uit wandelen gaat. 

Bewoners gaan niet samen wandelen of fietsen.

Als de nieuwe regelingen van ASVZ en VGN bekend zijn en een verdere versoepeling mogelijk is dan pakken we
dat samen op en worden jullie na overleg met Jolanda schri�elijk geïnformeerd.

met vriendelijke groet,
Gijs


