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Geachte heer, mevrouw, 

 

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 etc 

zitten thuis om te voorkomen dat we het virus verspreiden. 

 

Dat deze maatregelen gevolgen hebben voor iedereen is inmiddels duidelijk en merkbaar. 

Het is dan ook van groot belang dat alle medewerkers en bewoners van Saenden zich strikt 

aan de richtlijnen van het RIVM houden.  

 

Wij hebben 10 dagen geleden al besloten om geen bezoek meer toe te laten op onze locatie. 

Een zeer zware, maar noodzakelijke maatregel om onze bewoners 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. 

 

Zo hebben wij gemerkt dat we nog duidelijker moeten zijn in ons sluisbeleid (de sluis is de 

ruimte tussen de twee schuifdeuren bij de hoofdingang). 

 

Als u boodschappen, was, bloemen, kaarten, boeken o.i.d. wilt brengen, dan verzoeken wij u 

vriendelijk dit in de sluis bij de voordeur achter te laten. Graag met een herkenbare naam en 

het appartementnummer er op. Wij zullen de binnen schuifdeur gesloten houden, totdat er 

geen personen meer in de sluis staan.  

 

Verder vragen wij u deze wisselmomenten tot een minimum te beperken. Liever één keer per 

week was brengen/ophalen en boodschappen bezorgen dan drie keer per week een klein 

beetje. De collega’s van de zorg komen hierdoor soms onvoldoende toe aan hun zorgtaken. 

NB: Indien gewenst kunt u de zakelijke post (tijdelijk) laten doorsturen naar uw huisadres. Als 

u dit op prijs stelt, bel of mail dan even met de receptioniste van Saenden. 

 

Misschien ten overvloede, het is dus niet meer mogelijk uw vader of moeder vanuit de sluis 

te ontmoeten of te spreken. Wij merken dat het contact via de sluis of via de tuin (contact op 

afstand) meer onrust en emotie teweeg brengt, dan dat het goed doet. De bewoners krijgen 

momenteel al met genoeg veranderingen te maken. Laten wij het onze bewoners, hoe goed 

bedoeld ook, niet moeilijker maken dan het al is. 

 

 

 



 

 

 

Uiteraard realiseren wij ons dat wij heel veel van u vragen, maar wij vragen momenteel ook 

heel veel van onze medewerkers. Om u toch zo goed als mogelijk een beeld te geven van 

wat wij op dit moment allemaal doen en hoe wij nu met elkaar in Saenden wonen en werken, 

wil ik u graag verwijzen naar de Facebook pagina van Zorgcirkel Saenden. Hier proberen wij 

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

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

 

Tot slot kunt u 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 u, 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.  

 

Nu wij er voor kiezen om meer via de digitale kanalen te communiceren en informeren, is de 

kans een stuk groter geworden dat uw vader, moeder of relatie op een Facebook foto o.i.d. 

staat en zichtbaar in beeld is. Wij plaatsen alleen gepaste foto’s en/of korte filmpjes én alleen 

als de bewoner hier toestemming voor geeft. Wij realiseren ons echter dat niet alle bewoners 

goed kunnen overzien wat het plaatsen van een foto op Sociale media precies betekent en 

wie het dan allemaal kunnen bekijken. 

 

Ik vraag u dan ook het volgende: Wilt u als eerste contactpersoon absoluut niet dat uw relatie 

is terug te zien op onze Facebook pagina of op de Saenden website, dan verzoek ik u 

vriendelijk dit aan ons te melden. Dit kan telefonisch bij de receptie (088-5599500) of via de 

mail naar secretariaat.saenden@zorgcirkel.com 

 

Als laatste kan ik u 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 u 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 u op 

de hoogte! 

 

Pas goed op uzelf en ik zie u graag weer in betere tijden op onze locatie. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Marije Vischer 

Zorgmanager Saenden a.i.  
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