
Beste vrijwilliger.

Eindelijk kan ik je het lang verwachte goede nieuws melden: vrijwilligers mogen vanaf 26 juni weer

op locaties van Zozijn komen!

Vorige maand zijn de maatregelen voor het bezoek van verwanten al versoepeld. De afspraken

hierover zijn maatwerk en per woonlocatie verschillend. Gelukkig heeft deze versoepeling geen

gevolgen gehad voor het aantal coronabesmettingen. Daarom kunnen we nu een nieuwe stap nemen

en ook in de komende periode weer steeds meer vrijwilligers welkom heten.

Van veel vrijwilligers en medewerkers en cliënten heb ik gehoord dat ze elkaar gemist hebben. Wat

fijn dat jullie elkaar nu binnenkort weer kunnen zien!

Contact en een op maat gemaakt plan

In de komende periode bekijkt elke woon- en dagbestedingslocatie of deze versoepelende

maatregelen ook bij hen mogelijk zijn. Dit hangt af van de cliëntengroep en het gebouw. Ook wordt

er per cliënt een plan gemaakt om bezoek, uitstapjes en vrijetijdsactiviteiten te doseren. Zodra dit

plan klaar is, word je gebeld en maak je met de locatie afspraken voor de komende periode.

In dit gesprek horen we allereerst ook graag wat jij weer kunt, wilt of durft. Mogelijk behoor je zelf

ook tot een risico groep, ga je nog niet (veel) de deur uit of is vervoer een probleem. Geef dit dan ook

gewoon aan!

Uitgangspunt bezoek aan locatie van Zozijn

Uitgangspunt van bezoek aan een Zozijn locatie is dat alle betrokkenen vrij zijn van Corona klachten.

Daarnaast aan jou het dringende verzoek je te houden aan de huidige maatregelen om nieuwe

besmettingen te voorkomen. Hiermee bedoel ik de maatregelen van: het RIVM, Zozijn (actuele

informatie staat op www.zozijn.nl/corona-zozijn) en de locatie van Zozijn waar jij vrijwilliger bent.

Als het voor de locatie en voor jou weer mogelijk is om op bezoek te komen, dan kan ik alleen maar

zeggen  geniet er van ! Het verdere contact over deze en toekomstige versoepelende maatregelen is

hierna vanuit de locatie. Verder wens ik je een fijne zomer(vakantie) met mooi weer.

Hartelijke groet,
Marjolijn Ober
Coördinator Vrijwilligerswerk Zozijn

Molenallee 50 7384 AN Wilp - Postbus 10 7390 AA Twello

T (088) 575 3000 E info@zozijn.nl I www.zozijn.nl

Factuuradres: Postbus 49 - 7390 AA Twello - KVK 08113086


