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Corona update van de nieuwe
bestuurder
Richtlijnen RIVM tot 20 mei
We gaan samen door met de corona-aanpak in
Nederland: Handen wassen, zoveel mogelijk
thuisblijven, thuiswerken, afstand houden.
Alle maatregelen die de deskundigen ons
adviseren worden verlengd. Wel komt er
voorzichtig meer ruimte voor kinderen en
jongeren.
Een verruiming geldt nog niet voor de ouderen
in de verpleeghuizen en woonzorgcentra,
waardoor de bezoekersregeling van Vredewold
ongewijzigd van kracht blijft. Hierover leest u
verder in deze nieuwsbrief meer.

Als nieuwe tijdelijke bestuurder – en mijn naam
is Goos Knol, 57 jaar – zie ik dat we heel goed
omgaan met datgene wat ons in Corona tijden
overkomt. Rustig, deskundig en met aandacht
voor elkaar.
Gelukkig blijven we tot nu toe groot leed
bespaard. Ook omdat we zo zorgvuldig zijn. Als
bestuurder zal ik voortzetten wat m’n
voorgangster deed – goed zijn voor Vredewold,
haar bewoners en zeker ook alle mensen hier
die goed voor de bewoners zorgen.
Tegelijk gaan we ervoor zorgen dat die zorg ook
in de toekomst goed geregeld blijft. Zodat zowel
de bewoners en de mensen die hier werken
gelukkig zijn. Verder moet de organisatie
natuurlijk gezond zijn. Dat betekent een fijn en
goed gebouw, dat de financiën in orde zijn en –
last but not least – we goed willen
samenwerken. Zo komen we ook deze Corona
tijd door! Ik vind dat we dit in Vredewold goed
doen. Ik vind sowieso dat ik hier goede mensen
ontmoet. Bevlogen en professioneel en vooral
aardig en lief voor de bewoners!

www.vredewold.nl

Bezoekersregeling Vredewold
De nu geldende strenge bezoekersregeling in de
woonzorgcentra is op dit moment volop onderwerp
van gesprek.
Verruiming van de bezoekersregeling is vanuit
menselijk oogpunt en vanuit het hart een verademing.
Maar aan de andere kant raakt het toelaten van
bezoek de veilige omgeving van onze bewoners en
onze medewerkers.
Vredewold pleit daarom voor zorgvuldigheid, veiligheid
voor alle betrokkenen en verruiming in kleine stappen
die goed uitgelegd en waargemaakt kunnen worden.
Minister De Jonge heeft aangekondigd dat hij streeft
naar eerste stappen naar verruiming per 11 mei
aanstaande.Vooruitlopend hierop heeft Vredewold in
het afgelopen weekend op een mogelijkheid gecreeerd
voor bezoek/familie om bewoners vanachter een raam
te bezoeken en met elkaar te praten via een
spreekluister/verbinding.
De ervaringen zijn positief!
Wilt u gebruik maken van deze bezoekmogelijkheid,
dan kunt u contact opnemen met de receptie van
Vredewold via ons centrale telefoonnummer:
0594-552626. Hierna wordt u teruggebeld door de
CV'er voor overleg en planning van uw bezoek.

En het helpt!
Bij al het verdriet rondom de gevolgen van het
Coronavirus, is het hartverwarmend om te zien dat er
zoveel aan onze bewoners en medewerkers wordt
gedacht. Zo werden we deze week op de
vroege maandagochtend verrast door een trompettist
die het Grunninger volkslied kwam spelen, werden er
150 knuffels afgeleverd voor de bewoners, kwam de
Harmonie op Koningsdag. En wat te denken van het
bijna dagelijkse bezoek van zomaar een heel klein
jongetje op z'n loopfietsje die langs komt om naar de
bewoners te zwaaien.....En niet te vergeten alle
bloemen en kaartjes. Echt het helpt!!
Goos Knol, bestuurder a.i.

Ook FC Groningen heeft Vredewold een hart onder de riem
gestoken op 1e paasdag. We proberen alle aandacht die we
krijgen te publiceren op onze facebook pagina.

Draaiorgel op de parkeerplaats

Wat gebeurt er verder in Vredewold.
Er worden op de afdelingen extra activiteiten
aangeboden, we helpen bewoners bij het bellen of
videobellen via de skype. Hiervoor zijn er op iedere
afdeling tablets beschikbaar gesteld.
Als bewoners behoefte hebben aan een luisterend
oor dan zijn hiervoor medewerkers en de
psycholoog beschikbaar.
De receptie van Vredewold is dagelijks extra lang en
ook in het weekend bemand.

We hebben een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld voor vragen over het
Coronavirus en/of de preventieve maatregelen.
U kunt bellen met: 06-82843206
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