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Woordje van Ton Wouters
Beste vrijwilligers,
Met elkaar gaan we door een bijzondere periode die nog erg
onwerkelijk voelt. We zullen hier echter doorheen moeten. Samen
op zoek moeten naar de nieuwe werkelijkheid. Mijn inziens zal de
wereld van “voor” Corona niet meer terugkomen. Hierbij te
denken aan de 1,5 meter samenleving, steeds meer virtueel etc.
etc. Ook zullen we economisch voor een uitdagende periode
komen staan.
Ik wil jullie allen danken voor jullie extra en aangepaste inzet in
deze periode. We merken met elkaar dagelijks hoe belangrijk het is om contact te
hebben met elkaar en onze klanten. Graag wil ik vragen om dit de komende tijd voort te
zetten om samen hier een weg in te vinden.
Ook zijn we aan het nadenken als de richtlijnen vanuit RIVM dit toelaten hoe we straks
weer “open” kunnen met vb. dagbesteding. Hierbij (zie verder in deze nieuwsbrief)
zouden wij graag input/ideeën/suggesties van jullie ontvangen.
Ik wens jullie vooral een goede gezondheid en blijf goed letten op elkaar.
SAMEN STERK
Stand van zaken m.b.t. fusie
Ondanks alle maatregelen gaan de voorbereidingen voor de fusie door. Al is overleg op
dit moment wat moeizamer. Het is nu veel bellen, skypen en mailen. Met de
Ondernemingsraad van Cordaad Welzijn en de Personeelsvertegenwoordiging van
Wél!zijn de Kempen is regelmatig overleg en afstemming over de te nemen stappen op
weg naar de fusie tussen twee mooie organisaties.
Bereikbaarheid Wél!zijn de Kempen
Door verlenging van de maatregelen van de overheid tot en met 20 mei blijven onze
medewerkers vanuit huis werken. Ons kantoor blijft gesloten, telefonisch zijn we
bereikbaar van 9.00 tot 14.00 uur. Buiten deze tijden kan altijd een bericht worden
ingesproken. Uiteraard kun je ook bellen of mailen met je eigen coördinator.
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Praatje met een Maatje
Het telefoonnummer 0497-229040 is van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 – 13.00 uur bereikbaar voor iedereen woonachtig in ons
werkgebied die in deze moeilijke tijd behoefte heeft aan een praatje
met een maatje.
We hebben door deze telefoonlijn al een aantal “bellers” kunnen
helpen, ondersteunen, als luisterend oor kunnen fungeren, hetgeen
zeer wordt gewaardeerd. Ook hierbij dank aan de vrijwilligers die deze
telefoondienst mee helpen invullen. Ook hier; SAMEN STERK
Training voor jonge mantelzorgers
Binnenkort start een gratis online-training voor jonge mantelzorgers. In deze training
leer je o.a. om negatieve gedachten en emoties te accepteren in plaats van ertegen te
vechten, waardoor ze vaak sterker worden. De training kan je handvatten geven om met
negatieve gedachten om te gaan en te zoeken naar de positieve dingen in het leven. Je
hoort verhalen van anderen en je leert hoe je je beter kan voelen, over jezelf en
anderen. Meer informatie over deze training vind je op training-jonge-mantelzorgers.
Heb jij of ken jij iemand die interesse heeft in deze training? Neem dan contact op met
Wél!zijn de Kempen via 0497-514746 of eheesterbeek@welzijndekempen.nl.
Op weg naar het nieuwe werken in de ander-halve-meter-maatschappij
Ook wij denken na over het nieuwe werken. Hoe gaan we straks met elkaar om, op de
werkvloer, met trainingen en bijeenkomsten, bij de dagbesteding… Hebben jullie ideeën
of suggesties voor ons? Geef deze dan door, heel graag zelfs. Samen staan we voor de
uitdaging om het goed en veilig te regelen.
Graag deze aan ons mailen uiterlijk 12 mei
naar info@welzijndekempen.nl o.v.v.:
Suggesties 1,5 meter regeling
Hierbij een impressie van hoe onze
medewerkers op dit moment thuis werken. Op
de foto’s zie je Eefje, Ivonne, Jeurske, Maria,
Nikki, Ton S., Anneloes, John, Ank en Ton W.
vanuit huis in actie.
Tenslotte
Heb je vragen/aanvullingen voor onze
dienstverlening in deze bijzondere periode?
Bel of e-mail gerust met: 0497-514746 of
info@welzijndekempen.nl
Blijf goed op jezelf en je omgeving letten en
volg de adviezen van de RIVM:
https://www.rivm.nl/actuele-informatie-overcoronavirus
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