Beste vrijwilliger,
Nederland zit in de tweede coronagolf. We kunnen ons voorstellen dat dat ook bij u
tot bezorgdheid en vragen leidt. Hoe gaat Amerpoort hiermee om? Wat betekent dit
voor mijn vrijwilligerswerk?

Kennis over het virus

Bezoekregeling

Corona heeft veel impact en roept verschillende emoties op:

De beslissing die alle medewerkers en ook mij het zwaarst

verbinding, saamhorigheid, maar ook vermoeidheid, angst en

viel afgelopen voorjaar, was het maken van de afspraak dat er

zorgen. Goede zorg blijft maatwerk. Daarin willen we - ook in

geen bezoek plaatsvindt. We doen er alles aan om te voor

crisistijd - goed blijven samenwerken met verwanten, cliënten,

komen dat locaties weer moeten sluiten voor bezoekers en

medewerkers en vrijwilligers. Afgelopen maart overviel de

dus ook voor vrijwilligers. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld per

crisis ons en zijn we met elkaar druk bezig geweest het virus

locatie bekijken hoe om te gaan met bezoek in geval van een

buiten de deur te houden en te bedenken welke maatregelen

(mogelijke) besmetting.

daarbij helpen. Als we kijken naar het aantal besmettingen
dan zijn we daar vrij goed in geslaagd. Dit najaar zien we bij

Dat lukt alleen als we allemaal meewerken. Net als onze

Amerpoort dezelfde trend als in heel Nederland: meer be-

medewerkers bent u zich daar ongetwijfeld van bewust. Maar

smettingen, maar lichtere gezondheidsklachten.

het kan niet vaak genoeg gezegd worden: blijf thuis als u

verkouden bent. Wilt u een locatie bezoeken? Bel altijd van
tevoren om een afspraak te maken. Zo kunnen de begeleiders
ervoor zorgen dat er niet te veel mensen binnen zijn. Was uw
handen regelmatig en in ieder geval bij binnenkomen van de
locatie. Overleg met de begeleiders of u een mondkapje moet
dragen.
Wat kunt u doen?
Misschien krijgt u het gevoel dat u de verbinding met het vrijwilligerswerk een beetje kwijtraakt. Doordat het vrijwilligerswerk niet op de normale manier kan. Weet in ieder geval dat
wij bij Amerpoort heel blij zijn met alle vrijwilligers. Juist vrijwilligers bieden extra plezier in het leven van de cliënt.
Nu het aantal besmettingen oploopt, willen we u graag
vragen om te helpen met allerlei klussen. Bijvoorbeeld het
rondbrengen van maaltijden of persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo neemt u zorgmedewerkers werk uit handen.
Waardoor zij in deze krappe tijden alle beschikbare tijd en
aandacht kunnen besteden aan de cliënten. Op het vrijwilligers
portaal www.vrijwilligers.amerpoort.nl vindt u actuele openstaande klussen.
Crisisorganisatie
Het managementteam van Amerpoort heeft dagelijks crisisoverleg over ontwikkelingen die samenhangen met het corona
virus. Amerpoort is nauw betrokken bij de aanpak van corona
in de regio. Als bestuurder heb ik voortdurend overleg met de
GGD/GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in
de Regio) en de collega-zorgorganisaties over maatregelen,
beleid en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en
isolatieplekken. De artsen van het Gezondheidscentrum
Zandheuvelweg denken mee en geven advies over de medische aanpak, namens Amerpoort en collega-organisatie
Sherpa.
Vragen en opmerkingen?
Via de live blog op de website van Amerpoort houden we u op
de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom corona.
Heeft u vragen over wat corona betekent voor uw vrijwilligers
werk? Neem dan contact op met de begeleiders met wie u
samenwerkt. Ook kunt u terecht bij de coördinatoren vrijwilligerswerk Sandra de Kort en Marlies Rijerse, via vrijwilligerswerk@amerpoort.nl
Sterkte de komende tijd en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Paul Willems
Bestuurder Amerpoort

