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Beste vrijwilligers, 
 
Vandaag weer een update over de gang van zaken in Wicherumloo, met name gericht op jullie inzet 
als vrijwilliger. 
Het wordt stil in het huis. Niet alleen door minder activiteiten, maar ook bewoners zijn stiller dan 
anders. Iedereen ervaart een bepaalde druk of maakt zich zorgen en dat is begrijpelijk. Gelukkig zijn 
we tot op heden gevrijwaard van het Corona virus en het management van Bethanie is dag in dag uit 
intensief bezig om de preventieve maatregelen zo goed mogelijk in te passen in de zorgprocessen. En 
dat lukt goed. Ik heb grote bewondering voor de zorgprofessionals die doorgaan met de 
zorgverlening, ook al zal hen ongetwijfeld soms angst of twijfel om het hart kruipen. We mogen 
iedere dag opnieuw Gods bescherming en nabijheid vragen voor iedereen, voor onze ouderen, het 
management en de medewerkers van Bethanie en Wicherumloo, voor jullie als vrijwilliger of 
bestuurslid en voor allen die om ons heen staan. 
Ik herhaal even de genomen maatregelen tot nu toe: 

 Het bezoek aan de bewoners was beperkt tot 2 personen per dag en hiervoor was een 

registratie opgezet (inmiddels geldt een bezoekverbod); 

 De dagbesteding voor deelnemers van buiten Wicherumloo is maandag jl. stopgezet; 

 Bij binnenkomst wast iedereen zijn handen; 

 Bij hoesten, verkoudheid of koorts blijven jullie thuis en ruil je met een andere vrijwilliger; 

 De bij Bethanië opgehaalde maaltijden worden afgezet bij de voordeur van Wicherumloo; 

 Er worden alleen nog vrijwilligers ingezet voor de maaltijdverstrekking in De Aanleg. Alle 

andere activiteiten of andere aanwezigheid voor bijv. bezoek aan bewoners zijn voor jullie 

stilgelegd. 

Gisteravond kondigde  de regering een nieuwe maatregel af, waarbij alle zorghuizen op slot gaan. 
Bezoekers zijn niet langer welkom. Toegang is alleen nog mogelijk voor personeel en noodzakelijke 
vrijwilligers. Uitzondering voor ernstig zieke bewoners worden door Bethanië beslist. Leveranciers 
bezorgen hun boodschappen bij de voordeur. 
We hebben gisteren nagedacht over mogelijkheden om het vrijwilligerswerk bij de 
maaltijdverstrekking door een kleinere groep te laten uitvoeren. Hoe minder inloop, hoe veiliger het 
blijft voor onze bewoners.  
Doordat Marieke Blotenburg tijdelijk geen werk heeft, dient zich een mogelijkheid aan om tijdelijk op 
maandag t/m vrijdag  zelf in Wicherumloo te gaan koken voor onze bewoners. Er is op die dagen dan 
nog maar één vrijwilliger nodig voor tafel dekken, helpen serveren en opruimen. Dus niet koken, dat 
doet Marieke. Op zaterdag en zondag blijft het zoals het nu is, dan komt het eten uit de keuken van 
Bethanië, moet het worden opgehaald en geserveerd als altijd. Wel schrappen we het keuzemenu op 
de zaterdag. 
Samengevat betekent dit voor de periode van 23 maart t/m 6 april a.s. (kan langer worden): 

 Er hoeft op dinsdag t/m vrijdag geen eten te worden gehaald bij Bethanie; 

 Er wordt geen keuze voor maaltijden meer opgenomen door Jannie van de Broek; 

 Marieke en 1 andere vrijwilliger zorgen voor de maaltijden op maandag t/m vrijdag; 

 Op zaterdag en zondag verandert er niets; alleen vervalt het keuzemenu. 

Aan de gastvrouwen van maandag t/m vrijdag vraag ik om samen af te spreken wie gaat helpen. Dat 
mag best per week worden gewisseld, waarbij het natuurlijk zo is dat je jezelf gezond en fit voelt als 
je komt helpen. Neem voor eventuele vragen over het gastvrouw zijn op maandag t/n vrijdag even 
contact op met Marieke via 06-30 80 1607. 



 
 
 
Er wordt inmiddels door de welzijnsmedewerkers van Bethanië en de leiding van de dagbesteding 
nagedacht over alternatieve aandachtsmomenten voor onze bewoners. Zo mogen alle bewoners 
korter of langer aanschuiven bij de dagbesteding, zolang de groep maar niet groter wordt dan 10 
personen. Ook is koffiedrinken  in De Aanleg nog steeds mogelijk, ook voor minder dan 10 personen. 
Ook de commissie Vrienden van Wicherumloo denkt na over alternatieve contactmogelijkheden voor 
onze bewoners. Er is een IPAD besteld om bewoners via Skype of FaceTime te kunnen laten bellen 
met hun familie. Dat wordt begeleid door de medewerkers van de dagbesteding.  
Tot zover de berichtgeving over jullie inzet als vrijwilligers. Ik hoop dat we gauw  weer jullie 
gebruikelijke inzet kunnen uitvoeren, want ik weet dat dit jullie ook aan het hart gaat. Maar 
voorlopig geldt t/m 6 april, en ik ben bang dat dit langer gaat duren, bovenstaande uitvoering. De 
bescherming van onze kwetsbate bewoners gaat boven alles. 
Voor andere vragen ben ik uiteraard beschikbaar. En natuurlijk onze huismeester Martie, die trouw 
op zijn post blijft. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Blotenburg 
06 575 989 60 
 
 
 


