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Nieuwerkerk aan den Ijssel, 25 maart 2020 
 
Betreft coronamaatregelen Senioren Actief Zuidplas 
 
Beste leden /collegae, 
 
Zó zijn we heel actief bezig met zijn allen en zó stopt alles. Wat jammer, vooral 
voor die mensen die niet zoveel sociale contacten hebben en de gezelligheid 
zullen missen. En alle vrijwilligers dan, die met van alles lekker bezig zijn. 
Nederland komt tot stilstand. We moeten nu eerst op ons aller gezondheid 
passen. Dat valt niet mee, want ik merk zelf hoe ik alle vrijheid al mis. We 
moeten nadenken bij wat we doen, om onszelf en anderen ziektevrij te houden. 
 
Vooral senioren vormen  de kwetsbare groep, dus voor ons allen geldt dat we 
voorzichtig moeten zijn. Hier en daar gaan er wat indianenverhalen rond over 
het Corona-virus en wat dat zou kunnen betekenen. Ik houd me vast aan de 
informatie van het RIVM en ik raad u aan dat ook te doen. Voor zover 
wetenschappelijk onderzocht, komt de informatie van hen tot ons en nog niet 
alles rond dit virus is bekend.  
 
In ieder geval mogen er geen groepjes en groepen mensen meer bij elkaar zijn. 
U zult begrijpen dat de jaarvergadering die op 8 mei was gepland niet door kan 
gaan. Hoe dan verder, dat hoort u nog. 
 
Verder hebben velen van u al van hun coördinator gehoord dat de sport- en 
spelactiviteiten zijn stil gelegd. Jammer want daar beleven veel leden plezier 
aan. 
 
De andere maatregelen die genomen zijn: 

• De hulp bij belastingaangiftes wordt alleen nog op afstand gedaan. Dat 
betekent dat wanneer u een “vaste huba” heeft  hij of zij uw gegevens 
mogelijk thuis kan verwerken. Er hoeft dan geen contact te zijn. U kunt 
hen dus bellen. Voor nieuwe aanvragen kunt u de coördinator van de 
dienst bellen en overleggen 

• Onze consulenten bellen alle 80-plussers voor een praatje.  

• Ons team Vervoer is op dit moment op dinsdag- en vrijdagochtend 
bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur voor eventuele noodgevallen. Er zijn 
nauwelijks nog aanvragen.  
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• De klusjesservice is vrijwel stil gelegd en behandelt alleen noodgevallen. 

• De repaircafé s zijn gesloten tot 1 juni. 
 
Vóór alles geldt dat onze vrijwilligers acties veilig moeten kunnen ondernemen 
en het is aan hen of zij het voor zichzelf verantwoord  vinden; m.a.w. kán een 
aanvraag veilig worden gehonoreerd.    
 
Voor boodschappen of als u vaker gebeld wilt worden, kunt u terecht bij het 
vrijwilligers informatie punt. Telefoon 06-39882659 of per mail 
vip@welzijnzuidplas.nl  
 
Wij van SAZ vinden het heel vervelend dat we u momenteel niet met alles van 
dienst kunnen zijn, zoals gewoonlijk. 
Zodra het kan, zijn we weer paraat. Wij hopen u allen snel weer te ontmoeten, 
 
Namens het bestuur en alle vrijwilligers van SAZ, 
 
Ellie Ham-Onderwater  
Voorzitter  
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