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Stil is de straat. Overal 

     mensen in huizen verdwenen, 

     even een luide sirene – 

     stil is de straat overal. 
 

Mensen zijn bang overal. 

     Ieder op afstand gehouden: 

     ben je niet ziek of verkouden? 

     Mensen zijn bang overal. 
 

Mensen gebonden aan huis. 

     Kaarten of bloemen of boeken. 

     Bellen, maar niemand bezoeken. 

     Mensen gebonden aan huis. 
 

 

 
Aanwezig in de Union…  
De werkzaamheden tijdens de coronatijd bestaan 
uit : Informatie verzameling van RIVM, Pharos 
site; wat mag wel, wat niet en hoe dan… 
Veel overleg met collega’s, instellingen uit de 
buurt en vrijwilligers om te bespreken hoe we te 
werk gaan, wat we afzeggen, wat er beslist moet 
gebeuren. Welke groep mensen op wie we een 
beetje extra moeten letten ?  
Veel thuis werken, maar ook één op één 
afspraken op “1,5 meter afstand” over financiën, 
kwijtschelding aanvragen, betalingsregeling 
treffen, bellen met advocaten …gewoon heel erg 
druk ! 

 

Bellen, briefjes en kaarten schrijven 
Brieven en meer dan 200 kaartjes schrijven: met 
Pasen een actie ook naar alle bewoners van De 
Leeuwenhoek, het zo zwaar getroffen 
verzorgingshuis, waar we nauwe banden mee 
hebben…en telefoontjes, appjes, mail met 
mensen; veelal bellen  
we zelf om te vragen  
hoe het gaat, maar  
ook worden we veel   
gebeld door mensen. 

 
Uw steun helpt ons dit te organiseren….. 

 

Werken in Corona tijd…. 
 

Maaltijden organiseren, koken, brengen..  
De eetclub in de Union is minder gezellig, maar 
we koken wel en elke week komen 16-20 mensen 
eten ophalen. (of we brengen het en doen het in 
een tas en het wordt naar boven gehesen !) 
Vanuit BMVier wordt voor diverse mensen 
boodschappen gedaan en het afhalen van eten 
georganiseerd. Ook krijg je bijzondere vragen :  

 
 
 

 

 

 

 

Buurtvrouwenhuis Rosa 
Het grote feest van het 25 jarig bestaan van Rosa, 
kon helaas niet door gaan. Arja : “S morgens 
feliciteerde ik de vrouwen via de gastvrouwen 
whats app. Er kwamen zoveel lieve en hartelijke 
reacties waaronder een video met feestelijke 
dans en muziek uit Iran. Dat was een mooi 
moment waarbij ik voelde dat je toch met elkaar 
verbonden kunt zijn ieder op je eigen plekje.” 

            Nu doen we “bankzaken”, we         
………………        spreken af en zitten 1,5 meter uit   
………………        elkaar buiten op een bankje. Er is  
………                  nu een wachtlijst ontstaan… 
                           Er zijn ook veel netwerkjes                                       
..                         onderling, waarbij de vrouwen             
..                         elkaar ondersteunen. Humor,   
…….                    muziek, bidden en lezen helpt hen                                          
..                         de tijd door te komen. 
 

Kinderen : op een andere manier contact ! 
Kinderen zelf voelen de angst anders en willen 
het liefst zo dicht mogelijk bij je zijn. Er is heel 
veel app en beeldbellen   
contact. Gelukkig mogen de  
kinderen meer naar buiten en  
naar school en kunnen we  
weer bij hen op een bankje  
zitten en actief zijn op het plein ! 
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