Beste Gouden Coördinator,
Na de nieuwe aangescherpte maatregelen rondom het Corona virus afgelopen weekend, valt voor
velen nu pas echt het besef over de ernst van deze situatie. Terwijl de meesten zich nog zorgen maken
over hoe werk en privéleven zoveel mogelijk op de ‘normale’ manier door kan blijven gaan, behoren
jullie tot de groep die alle veranderingen de afgelopen weken van dichtbij heeft meegemaakt. En direct
betrokken is geweest bij de gevolgen van de verspreiding van dit virus in Nederland onder onze
doelgroep (kwetsbare) ouderen. De angst, de chaos, de ontregelingen en de hoge werkdruk zijn voor
jullie ineens vast onderdeel geworden van de dagelijkse gang van zaken.
Gouden Dagen en het Coronavirus
Er wordt een groot beroep op jullie gedaan en dat is Stichting Gouden Dagen uiteraard ook niet
ontgaan. Via deze weg willen we niet alleen dankbaarheid uitspreken voor jullie uitzonderlijke
prestaties, maar ook een hart onder de riem steken. Dit willen we doen door de komende periode
meer in contact te staan met jullie. Deze week zal het Gouden Dagen team telefonisch contact
opnemen om te informeren hoe het gaat en hoe wij jullie kunnen ondersteunen. Indien er de behoefte
is om eerder contact met ons op te nemen, dan kan dat via ons algemene telefoonnummer en email.
Aangepaste Gouden Activiteiten
Om vanuit ons steun en afleiding te kunnen bieden verzamelen we ideeën en suggesties van alle
gouden coördinatoren en delen we die met jullie. Houdt hiervoor onze website in de gaten. De
komende dagen zullen we belangrijke informatie plaatsen en leuke activiteiten downloadbaar maken.
We staan open voor overige suggesties en blijven graag op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.
Want ook in deze tijden is het belangrijk in verbinding te staan met elkaar en te helpen waar nodig.
Veel sterkte de komende periode.
Hartelijke groet,
Stichting Gouden Dagen

