
   
Onze helden! 
 
In deze tijd gaat er terecht veel aandacht uit naar al die helden werkzaam in de ziekenhuizen 
en verpleegtehuizen, maar de zorg is breder. Wij willen even stil staan bij onze helden.  
 
Want belangrijke zorg wordt ook geleverd door onze helden, onze helden die werken in 
verschillende woonvormen. Onze helden die in deze tijd met desinfecterende middelen onder 
de arm naar mensen thuis gaan om ze te begeleiden, informatie over de ontstane situatie te 
geven en proberen crisissen te voorkomen. Dit om de druk op de ziekenhuizen en huisartsen 
niet nog verder te vergroten.   
 
Onze helden zijn bewoners die helpen bij het uitvoeren van de aanvullende 
hygiënemaatregelen. Onze helden zijn de mensen die aangeven dat ze milde klachten 
hebben, maar niet willen dat de begeleider op huisbezoek komt want: “jij mag niet ziek 
worden, anderen hebben jou harder nodig”.  
 
Onze helden zijn de vrijwilligers die zich al gemeld hebben om te helpen bij het centraal 
bereiden van geportioneerde maaltijden voor onze beschermd wonen voorziening, maar ook 
voor iedereen die van ons zorg ontvangt en tot de risicogroep behoort zodat zij zoveel 
mogelijk thuis kunnen blijven. Onze helden zijn de mensen die belangeloos voor ons van 
winkel naar winkel gaan om ervoor te zorgen dat we ondanks het “gehamster” van een deel 
van de bevolking toch voldoende schoonmaakmiddelen en voedingsmiddelen hebben.  
 
We leven nu in een onzekere tijd en die onzekerheid is voor niemand fijn. Bestaande 
dagindelingen vallen (tijdelijk) weg en nieuwe dagindelingen moeten nog vorm krijgen. Wij 
doen ons uiterste best om iedereen actief en zo goed als mogelijk te informeren over de 
landelijk/regionaal genomen maatregelen en de gevolgen daarvan voor onze ondersteuning.  
Houd daarom onze website www.care-extra.nl/corona in de gaten.  
 
Luister naar de maatregelen, blijf thuis, houdt 1,5 meter afstand en was je handen goed! Je 
beschermt zo jezelf, je omgeving, maar ook onze helden! 
 
Onze helden zorgen in de komende periode zo goed mogelijk voor jou, let jij ook op onze 
helden en behandel je ze met het respect dat ze altijd, maar in deze periode nog een beetje 
extra, verdienen? 
 
 
Bedankt voor jullie begrip! 
 
 
 
 
 
Angélique Evans     Tim van Lieshout 
 


