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Aan:  

 

  

 

 

Beste verwant, 
 

Deze week wonen en werken we alweer bijna twee maanden onder het Corona-regiem. Het 
zijn extreme weken geweest. Dat zijn het eigenlijk nog steeds, al spreken sommigen al 

voorzichtig van het nieuwe normaal. Een verstandelijke en emotionele achtbaan is het die we 

beleven. Een achtbaan die veel vraagt van ons hoofd en ons hart. 
 

Met ‘ons’ doelen we niet alleen op onszelf, zorgaanbieder in het hart van de Corona-crisis. We 
denken ook aan u. Want het welzijn van de cliënten die wij ondersteunen mag ons in deze tijd 

dan bijzonder aan het hart gaan, wat u nu moet doormaken als familie of wettelijk 
vertegenwoordiger is vele malen groter. Gevoelens van onmacht en gemis. Gevoelens 

bovendien die u soms tot wanhoop zullen drijven, misschien veel vaker nog gewoon tot stil 

verdriet. 
 

Tot onze spijt kunnen wij de overheidsmaatregelen die onlangs nog tot diep in mei zijn 
verlengd en die wij noodgedwongen overnamen, niet ongedaan maken. Veiligheid gaat voor 

alles. Dat zeiden we 7 weken geleden al, dat zeggen we nu nog steeds. Wij weten dat u dat 

begrijpt. U geeft ons dat regelmatig terug. Dat is fijn om te weten. Weet dan op uw beurt dat 
wij uw verdriet zien en horen. En dat wij hierin graag zij aan zij staan. Omdat het welzijn van 

de mensen die u en ons zo dierbaar zijn, ons met elkaar verbindt. 
 

Laten we het volhouden. Samen, omdat we het niet alleen kunnen. Dat maakt dit filmpje 
prachtig duidelijk. Daarom delen we het met u. Laten we hopen dat we over een paar 

maanden kunnen terugkijken op deze absurde periode en tegen elkaar zeggen: wat was het 

moeilijk, maar wat goed dat we er zo doorheen zijn gekomen. 
 

We wensen u alle denkbare sterkte toe. 
 

Heel hartelijke groet, 

 
Namens het crisisteam Corona 

Jody Cath, bestuurder 
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Datum:   29 april 2020 

Kenmerk:  20200429/JC/ib 

Onderwerp:  Laten we het volhouden! 

  

 
 

https://youtu.be/Rah_22wx4cQ

