
 

Elst, 25 maart 2020 

Nieuwsbrief omtrent Coronavirus 

Lieve cliënten, mantelzorger en familie. 

We zijn nu tien dagen verder en het coronavirus is niet te stoppen, wat een 

bizarre tijd waarin voor een ieder het uiterste van zichzelf wordt gevraagd. 

Toch wil ik aangeven dat we er voor jullie zijn, ook al is de Kombij gesloten we 

houden met elkaar telefonisch contact. Als er vragen zijn chroom niet om dit te 

doen. Onze medewerkers houden contact met al onze cliënten en mantelzorg. 

We doen geen huisbezoeken niet omdat we bang zijn om besmet te worden, 

maar juist omdat we bang zijn om u te besmetten. Want we hebben allemaal 

een kringetje om ons heen, zodat het besmettingsgevaar niet uit te sluiten is, 

en dat willen we met z’n allen voorkomen. 

De beelden op tv liegen er niet om, en we zijn er nog lang niet. We zien ook dat 

niet iedereen op één lijn zit waardoor het besmettingsgevaar alleen maar 

groter wordt. Dus lieve mensen pas op voor sociale contacten ook al is iemand 

niet ziek of heeft geen verschijnselen toch kunnen ze dit virus over brengen. 

Accepteer wel de hulp die u nodig heeft via de thuis organisaties. En neem alle 

hygiëne in acht. Maar niet meer dan dat. 

Natuurlijk doet het ons verdriet, de zorg was zonder dit virus al zwaar. En nu 

lijkt het alsof u er alleen voor staat. Daarom wil ik aangeven namens ons hele 

team. We zijn er nog steeds voor jullie. Dan wel niet van face to face maar u 

wordt wel gehoord. We zullen doen wat in ons vermogen ligt. 

Ook voor onze ouderen die dit lezen en graag een luisterend oor zouden 

willen, U kunt ons bellen op dit onderstaande nummer.  

Met vriendelijke groet Corrie Roelofsen                                                                    
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tel.06-25520563 


