Nieuwsbrief
Haren, 24 maart 2020
Geachte bewoners en contactpersonen,
De ontwikkelingen inzake het Corona-virus gaan razendsnel. Gisteren, maandag 23 maart,
heeft de regering de maatregelen aangescherpt. Wat betekent dit voor u?
Naar buiten gaan
Het in- en uitgaan van Westerholm moet tot een minimum beperkt blijven. Elke beweging van
bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat
daarbij niet alleen om uw eigen bescherming maar ook om die van uw medebewoners.
Naar buiten gaan is mogelijk op het terras aan de achterzijde bij de serre en in de binnentuin.
Daarbij is het houden van een afstand van tenminste 1,5 meter noodzakelijk.
Contact via de tuindeur
Wij merken dat familie contact met bewoners zoekt bij de appartementen met een tuindeur
naar buiten op de begane grond van Westerholm. Gezien de meest recente richtlijnen kunnen
wij deze contacten niet toestaan. De kans op besmetting is te groot. Ons beleid is, conform
het overheidsbeleid, erop gericht dat wij de risico's op onbedoelde contacten en daarmee
onbedoelde besmettingen minimaliseren. Het opendoen van een deur en het in elkaars
nabijheid komen, leidt bij ieder van u tot verschillende reacties, tot mogelijke ongewenste
bewegingen en dus tot vergroting van de risico's.
Ik vraag u daarom dringend om vanaf heden het contact niet meer op deze manier te zoeken.
Welbevinden
We realiseren ons heel goed dat al deze maatregelen haaks staan op alles wat wij met z'n
allen van belang vinden voor het welbevinden van ieder mens. De omstandigheden laten ons
echter geen keuze. Contacten zijn mogelijk via telefoon, mail, skype, face-time. Medewerkers
ondersteunen u als u daar hulp bij nodig heeft. We maken het mogelijk om een film te kijken,
muziek te beluisteren, te bewegen, koffie en thee te drinken en te eten in de grote zaal
beneden. Daarbij hanteren we de hygiëne –richtlijnen en houden we afstand van 1,5 meter.
We ontvangen geregeld reacties van u op de genomen maatregelen. Dat is fijn, ook al is niet
altijd iedereen het eens met de besluiten die wij nemen. Het geeft echter wel de mogelijkheid
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om uit te leggen waarom we doen wat we doen en om waar nodig de maatregelen ook nog
beter af te stemmen op de werkelijkheid van iedere dag.
Ik nodig u van harte uit om mee te blijven denken. In gezamenlijkheid zullen wij deze
bijzondere en moeilijke tijd zo goed mogelijk door kunnen komen.
Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg

directeur-bestuurder
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