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Nieuwsbrief 

Haren, 23 december 2020 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
Vorige week was mijn vriendin jarig. Ik bracht haar wat lekkers en omdat ze kinderen op bezoek had, 
reikte ik haar dat aan op afstand, buiten bij de voordeur. Met de toezegging: als het huis weer leeg is 
kom ik langs. De volgende dag belde haar man: zijn vrouw is besmet met het corona-virus. Opgelopen 
tijdens haar werk als lerares op een basisschool. 
 
Waarom vertel ik u dit? Omdat ik het gevoel heb door het oog van de naald te zijn gekropen. Wat als 
haar kinderen niet op bezoek waren geweest en ik even, binnen alle geldende regels, koffie was gaan 
drinken? 
 
De besmetting van mijn vriendin heeft als effect dat haar man en kinderen in quarantaine zitten, dat 
bij tenminste één een besmetting is vastgesteld, en de anderen in afwachting zijn van de testuitslag. 
Collega's van hen laten zich testen of zitten al in quarantaine. En u kunt zelf bedenken hoe het zich 
verder verspreidt. Er is inmiddels veel informatie over de verspreiding van het virus. Bijgaande link 
toont een filmpje waarin helder en eenvoudig de snelle verspreiding van het virus zichtbaar wordt 
gemaakt: https://youtu.be/RBNL_T4g3kU 
 
Er is geen sprake van schuldigen in deze situatie en dat is in heel veel situaties zo. In deze tijd is contact 
hebben met elkaar risico-vol.  Als u een beetje het nieuws volgt weet u hoe snel het virus zich 
verspreidt en tot welke situaties in ziekenhuizen dit leidt. Het personeel is overbelast, ernstig zieke 
mensen kunnen niet worden geopereerd. Het is niet meer code rood, maar code zwart dient zich aan. 
 
Iedereen wil tijdens de komende feestdagen graag contact met dierbaren. Ik doe een dringend beroep 
op u om u bewust te zijn van de risico's.  Blijf thuis als het even kan. En als u op bezoek gaat of als u 
bezoek ontvangt, doe dat dan met niet meer dan 3 (en na de feestdagen 2) personen per dag als u 
tenminste afstand kunt houden. Lukt dat niet kom dan met minder mensen of niet bij elkaar. Was uw 
handen zo vaak het maar kan, hoest en nies in uw elleboog. 
 
We lopen niet alleen een risico voor ons zelf, maar voor heel veel anderen. Met de komst van 
meerdere vaccins is de hoop op betere tijden op afzienbare termijn reëel. Laten we deze feestdagen 
nog even volhouden in de wetenschap dat als we ons nu in acht nemen, we eerder weer gewoon met 
elkaar om kunnen gaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dineke Katerberg 
directeur-bestuurder 
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