
 
 

Aan vrijwilligers zorgcentrum Anker 

 

Kesteren, 16 juni 2020 

 

Betreft: stand van zaken rond Coronavirus 

 

Beste vrijwillige(ste)r, 

We zijn blij u te kunnen informeren dat het Anker weer langzaam open gaat voor bezoek en 

behandelaars. Dit omdat er al een aantal weken geen nieuwe besmettingen met het Coronavirus zijn 

vastgesteld. Sinds ongeveer 2 weken mogen bewoners weer heel beperkt bezoek ontvangen. Ook de 

behandelaars, kappers, pedicures en fysiotherapeuten mogen weer komen. Vanaf D.V. 22 juni zullen 

er een aantal mogelijkheden bij komen, waaronder een uitbreiding van het aantal bezoekers en ook 

het wandelen buiten samen met bezoek wordt weer toegestaan. Wel onder voorwaarden en op 

afspraak. 

Vanaf 22 juni bent u als vrijwilliger ook weer beperkt welkom in het Anker. We zijn blij om dit aan u 

te melden, we missen uw inzet en inbreng op de afdelingen en in huis. Wel zal het anders zijn als 

voorheen. Het koken op de afdelingen kan voorlopig nog niet plaatsvinden, hetzelfde geldt voor 

gezamenlijke activiteiten in de Hof en de opening van het winkeltje. De inzet van u als vrijwilliger zal 

dan ook vooral gekoppeld zijn aan 1 vaste afdeling. De afspraken die we hierover gemaakt hebben 

zijn als volgt: 

 Per keer zal er slechts 1 vrijwilliger op de afdeling aanwezig zijn 

 In totaal komen er maximaal 10 verschillende vrijwilligers per week op een afdeling 

 We vragen u om zoveel als mogelijk meerdere dagdelen te komen, waardoor het aantal 

vrijwilligers per afdeling beperkt wordt.  

 Als u klachten hebt van verkoudheid/hoesten en of koorts blijft u thuis. Ook als het heel 

geringe klachten zijn. 

 U krijgt bij deze brief een vragenlijst hierover, check die steeds voordat u naar het Anker 

komt. 

 Tijdens uw werk in het Anker houdt u de 1.5 meter afstand aan ten opzichte van iedereen. 

 U zorgt voor extra handhygiëne, bij vragen hierover kunnen de collega’s van de zorg u 

advies geven. 

 
Hoewel we blij zijn met deze mogelijkheid, realiseren we ons dat het ook risico’s met zich mee kan 

brengen. Zowel voor uw eigen gezondheid als ook voor de bewoners van het Anker. We hebben er 

dan ook alle begrip voor als u vanwege uw leeftijd en/of conditie besluit nog even niet naar het 

Anker te komen.  

De vrijwilligers die gekoppeld zijn aan een afdeling zullen deze week door de collega’s van de afdeling 

benaderd worden om te kijken of u al weer wilt starten en zo ja hoe vaak en wanneer. 

 

 



 
 

 

 

Daarnaast zoeken we vrijwilligers die het bezoek aan het tuinhuisje van het Anker willen begeleiden. 

We doen dit nu met een paar vaste vrijwilligers, maar verwachten daar meer vrijwilligers bij nodig te 

hebben. Zeker als straks de bewoners op afspraak ook buiten kunnen gaan wandelen met familie. 

Deze vrijwilligers komen niet op de afdeling, maar blijven allen beneden in hal. Ondergetekende zal 

de vrijwilligers die niet gekoppeld zijn aan een afdeling hierover benaderen. 

We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd, zijn er echter toch nog vragen dan 

kunt u contact met mij opnemen. 

We kijken er naar uit om u weer te ontmoeten! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerda Dokter 

Waarnemend vrijwilligerscoördinator  

 


