
 
 

 

Aan vrijwilligers zorgcentrum Anker 

 

Kesteren, 2 april 2020 

 

Betreft: stand van zaken rond Coronavirus 

 

Beste vrijwillige(ste)r, 

 

Door middel van deze brief willen we u informeren over de huidige situatie in het Anker.  

Gelukkig is het aantal aangetoonde besmettingen in het Anker, op moment van schrijven, beperkt tot 

1 bewoner. Wel worden er regelmatig bewoners getest, maar gelukkig zijn tot nu toe alle testen 

negatief. Dit kan overigens helaas elk moment veranderen. 

Zoals u waarschijnlijk wel hebt vernomen zijn de maatregelen vanuit de overheid verlengd tot D.V. 28 

april, helaas heeft dit als gevolg dat u uw vrijwilligerswerk tot die tijd niet kunt doen in het Anker. We 

missen u allemaal heel erg, vooral de bewoners missen uw aandacht, gezellige activiteiten, lekkere 

koffie en maaltijden! 

Gelukkig hebben we nog voldoende medewerkers om de bezetting in tact te houden. We sluiten 

echter niet uit dat er een moment komt dat dit niet meer lukt. In dat geval zou het kunnen dat we op 

zoek moeten naar mensen die ons van buiten het Anker kunnen ondersteunen. Mogelijk zijn er 

onder u die dit, indien nodig, zouden willen doen. Het is wel erg belangrijk dat u dan niet in de 

risicogroep valt van 70 jaar en ouder en/of dat u zelf gezondheidsrisico’s heeft. We hopen van harte 

dat het niet nodig is, maar als u denkt dat u hierin iets kunt betekenen wilt u dan contact met 

ondergetekende opnemen? 

Helaas heeft deze situatie ook tot gevolg dat er weinig contact is in deze periode. Toch willen we u 

uitnodigen om ziekte en zorgen met ons te delen. U kunt dit het beste doen door een mail te sturen 

naar ondergetekende. We kunnen dan toch op afstand met u meeleven. 

We wensen u allen van harte veel sterkte, maar bovenal Gods zegen toe in deze moeilijke tijd! 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerda Dokter 

Waarnemend vrijwilligerscoördinator  

 
 
 
 
 
 


