Beste gasten en belangstellenden van inloophuis Helianthus,
Na ondertussen al meer dan 2 maanden gesloten te zijn werd het voor ons als bestuur van het
inloophuis tijd om de balans over afgelopen tijd op te maken.
We hebben het inloophuis moeten sluiten en kunnen onze gasten niet meer fysiek ontvangen.
Gelukkig bestaat er telefoon en kunnen zij die daar behoefte aan hebben met ons bellen. Een aantal
van onze gastvrouwen bellen met hun vaste bezoekers om zo ook een beetje op de hoogte te blijven
van het wel en wee van hen. Ook is het voor vele gasten fijn om af en toe met iemand van gedachten
te kunnen wisselen over hoe het met hen gaat.
Afgelopen weken hebben onze gastvrouwen bij onze bezoekers geïnformeerd wat zij zouden doen als
het inloophuis de deuren weer zou openen.De antwoorden zijn zeer wisselend, velen geven aan
graag weer te komen maar even veel geven aan wel graag te willen komen maar het voorlopig
allemaal nog even afwachten. ook onder de gastvrouwen wordt deze nuance gemaakt.
Als bestuur hebben wij gekeken welke maatregelen we moeten nemen om het inloophuis om te
toveren naar de richtlijnen van de 1,5 meter maatschappij. En ook al hebben we een ruim huis, dat is
nog niet zo gemakkelijk te realiseren.
Al met al hebben we de conclusie moeten trekken dat het voorlopig niet verstandig is om al te
heropenen. We willen ook graag eerst afwachten wat er gebeurt na de verruiming van alle regels. Wij
als bestuur willen geen risico's nemen met zowel onze gasten als al onze vrijwilligers. Dit betekend dat
we voorlopig NIET open gaan. We blijven telefonisch bereikbaar voor degenen die behoefte hebben
zelf te bellen. En onze "bel"gastvrouwen blijven hun gasten nog benaderen.
Voor hen die onze gegevens niet meer paraat hebben en toch graag met één van onze gastvrouwen
wil spreken: Dit kan op de volgende dagen tussen 10.30 uur en 12.00 uur:
dinsdag : Els
woensdag Tea
donderdag Mirjam
Ook kunt u altijd een mail sturen naar inschrijven@inloophuishelianthus.nl of
info@inloophuishelianthus.nl.
UV-hoed:
Wij kregen van één van onze gasten een mail met het aanbod van een (gratis) UV werende hoed. In
de bijlage een foto hiervan. Mocht iemand hier belangstelling voor hebben kunt u dat via ons
aangeven.

Met vriendelijke groet mede namens het bestuur,
Marian Kemmeren,
Coördinator inloophuis Helianthus

