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Beste vrijwilliger, 

 

Het Corona virus heeft ervoor gezorgd dat het begin van de lente een heel ander gezicht 

heeft gekregen. Heel Nederland zit ‘op slot’ en studenten, kinderen, ouderen, families en jij 

zitten thuis om te voorkomen dat we het virus verspreiden. 

 

Wat kunnen we nu goed merken hoe waardevol jullie, onze vrijwilligers zijn en wat jullie 

allemaal voor ons, maar met name ook voor onze bewoners betekenen. Het is écht stil 

zonder jullie!! 

 

Ik kan dan ook alleen maar hopen en deze hoop uitspreken, dat ik jullie straks allemaal, als 

alles voorbij is, weer in goede gezondheid in Saenden mag begroeten!! Als het zover is, 

krijgen jullie van mij sowieso allemaal een dikke knuffel!! 

 

Zoals gezegd is het nu al twee weken geleden dat we hebben besloten om geen bezoek 

meer toe te laten op onze locatie. Een zware, maar noodzakelijke maatregel om onze 

bewoners, vrijwilligers en medewerkers te beschermen. Nu we bijna twee weken zijn 

afgesloten van de buitenwereld, weten we ook steeds beter wat wel en wat niet goed werkt 

voor bewoners en medewerkers. 

 

Zo is het voor familieleden bijvoorbeeld niet meer mogelijk om contact te hebben op afstand 

(bijvoorbeeld via de tuin of met de schuifdeur van de hoofdingang er tussen). Wij hebben 

gemerkt dat deze vorm van contact meer onrust en emotie teweeg brengt, dan dat het de 

bewoner goed doet.  

Uiteraard proberen wij wel zoveel mogelijk bewoners individueel te helpen met bellen en 

beeldbellen, om zo toch contact te houden met het thuisfront. 

 

Veel familieleden zorgen er op afstand gelukkig voor dat het hun vader, moeder of relatie 

aan niets ontbreekt. Zij brengen boodschapjes, verzorgen de was, etc.  

Gelukkig zijn er een aantal gezonde vrijwilligers gevonden die boodschapjes willen doen 

voor bewoners die dit geluk niet hebben, maar die toch af en toe iets nodig hebben. Ook is 

het assortiment van de Toko tijdelijk wat uitgebreider dan normaal. Daarnaast bezorgen deze 

vrijwilligers ook de Tafeltje Dekje maaltijden in de wijk.  

 

 

 

 



 

Om dit te kunnen en mogen doen hebben deze vrijwilligers een duidelijke instructie en 

hygiënetraining gehad. Uiteraard gelden voor hen wel dezelfde regels als voor familieleden. 

De vrijwilligers mogen Saenden niet in! Wij zetten de maaltijdboxen klaar in de sluis en als 

de medewerker van Saenden weg is, haalt de vrijwilliger ze eruit. Met de boodschappen en 

prijsjes idem dito! Wij zijn deze vrijwilligers enorm dankbaar dat zij dit, in deze onzekere en 

moeilijke tijd, voor ons kunnen en willen blijven doen. 

 

Voor wie nieuwsgierig is, wie deze vrijwilligers zijn: 

Toko bevoorrading   : Lida B. en Bep 

Boodschappen & maaltijdbezorging : Eppe, Paul, Gerrit, Frits, Harm en Kitty 

Prijsjes voor bingo, etc.  : Alie Bakker 

 

Om alle familie en vrijwilligers toch een zo goed mogelijk beeld te geven van wat wij op dit 

moment allemaal doen en hoe wij nu met elkaar in Saenden wonen en werken, wil ik je 

graag verwijzen naar de Facebook pagina van Zorgcirkel Saenden. Hier proberen wij zoveel 

mogelijk leuke foto’s te plaatsen. Verder kunt je het liveblog van de Zorgcirkel volgen 

(zorgcirkelbreed) via de link: https://zorgcirkel.nl/nieuws/liveblog/ 

 

Tot slot kunt je ook nog kijken op de Saenden pagina van de Zorgcirkel website, de 

rechtstreekse link hier naartoe is: https://zorgcirkel.nl/contact/locaties-zorgcirkel/saenden/    

Op deze pagina vindt je, naast de algemene informatie over Saenden, bijvoorbeeld ook het 

maandprogramma, de Saendenstroom (vanaf 1 april a.s.), maar ook zoveel mogelijk overige 

informatie/brieven die wij mogen delen.  

 

Wij vinden het leuk als je een reactie of “like” achterlaat op de sociale media, maar realiseer 

je wel dat iedereen dit leest! Het laatste waar we nu op zitten te wachten is negatieve 

berichtgeving. Ik wil je daarom vragen om met mij contact op te nemen als je iets, dat 

bijvoorbeeld op Facebook is geplaatst, niet begrijpt of als je ergens commentaar op hebt. 

k.valentijn@zorgcirkel.com  

 

Als laatste kan ik jullie wel melden dat het virus gelukkig geen vat heeft op de stemming en 

het enthousiasme van onze medewerkers en bewoners. De sfeer in huis is ontspannen, de 

activiteiten gaan zoveel als mogelijk gewoon door en de gezelligheid waar Saenden bekent 

om staat is onveranderd!! 

 

Er ontstaan zelfs nieuwe activiteiten. Eén hiervan kunt je binnenkort zeker terugvinden op de 

Sociale media en dat is het “Open podium”. Nu er geen artiesten van buiten naar binnen 

mogen, gaan wij eens zien over hoeveel “eigen” talent Saenden beschikt!! Wij houden je via 

de sociale media op de hoogte! 

 

Pas goed op jezelf, een dikke afstandsknuffel en ik zie je graag weer in betere tijden in 

Saenden. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Karen Valenteijn 

coördinator welzijn  
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