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VAN HET BESTUUR
In verband met de coronacrisis willen wij u met deze nieuwsflits informeren over actuele
zaken bij ASVZ.
Wij vinden het belangrijk, dat ouders, verwanten, bezoekvrijwilligers ook in deze moeilijke
en onzekere tijd bij de OVV terecht kunnen met vragen, opmerkingen of gewoon een
luisterend oor!
Deze nieuwsflits wordt alleen per mail verstuurd. Wilt u ook andere belangstellenden op de
hoogte brengen?

OVV EN HET CORONAVIRUS
LIVEBLOG CORONAVIRUS VAN ASVZ
Inmiddels is er veel informatie over het coronavirus en hoe we daar mee om moeten gaan.
Bij ASVZ is een regiegroep die regelmatig bij elkaar komt om informatie te verzamelen, te
bespreken en dit om te zetten naar maatregelen en uitgangspunten.
Op de website van ASVZ staat een liveblog over het coronavirus. U wordt zo op de hoogte
gehouden van de laatste ontwikkelingen en maatregelen bij ASVZ.
https://www.asvz.nl/actueel/liveblog-coronavirus/

OUDERS VOOR OUDERS: OOK TIJDENS CORONACRISIS

Zou u het fijn vinden om met een andere ouder te praten over de gevolgen van het
coronavirus? Of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant?
Ouders voor ouders, het initiatief van de OVV, biedt ook in deze roerige tijd een luisterend
oor voor ouders/verwanten en naaste familie van cliënten die begeleiding krijgen van
ASVZ.

OVV-NIEUWSFLITS
Uw hart luchten
Het kan soms fijn zijn om met een andere ouder of verwant te praten. Iemand die
vergelijkbare dingen meemaakt en begrijpt waar u het over hebt.
Ouders voor ouders kan u hierbij helpen. Het is er voor kleine en grote vragen, en ook
voor mensen die gewoon even hun hart willen luchten. Soms is het contact eenmalig,
maar het is ook mogelijk dat mensen langere tijd contact met elkaar hebben. Dit kan door
een persoonlijk gesprek, mail of telefonisch.
Ouders voor ouders heeft geheimhoudingsplicht.
Meer informatie?
Wilt u weten wat Ouders voor ouders voor u in deze roerige tijd kan betekenen?
Neem dan contact op met de OVV:
tel. 06 - 23 20 46 19
e-mail: ovv@asvz.nl
Of kijk op de website van de OVV: ovv.asvz.nl

GEEN BEZOEK TOEGESTAAN OP WONINGEN
Vanaf 24 maart jl. geldt bij ASVZ de maatregel, dat er geen bezoek is toegestaan op de
woningen. De dagbestedingsgroepen en logeerhuizen blijven gesloten.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april a.s.
ASVZ vindt het erg vervelend dat het voorlopig niet mogelijk is om visite te krijgen en op
visite te gaan. Ook het moeten missen van de structuur van de dagbesteding en de
mogelijkheid voor respijtzorg heeft een enorme impact op cliënten en verwanten. Dat
realiseert de organisatie zich terdege. De medewerkers doen er alles aan om alternatieven
te vinden om toch contact te kunnen onderhouden!
Kijk voor het laatste landelijke nieuws op de website van Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland: https://www.vgn.nl/corona

LEDENVERGADERING 2020 UITGESTELD
De algemene ledenvergadering van zaterdag 21 maart jl. is tot nader order uitgesteld.
Zodra de situatie het toelaat zullen we een nieuwe datum plannen.
Uiteraard houden wij u op de hoogte!
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MINISTER DE JONGE BEZOEKT MERWEBOLDER
Bron: Portaal ASVZ

Minister Hugo de Jonge heeft zaterdag 28 maart jl. een bezoek gebracht aan 2 woningen
op de Merwebolder. Hij ging in gesprek met begeleiders en bewoners over de
maatregelen tegen het coronavirus. 'Hulde voor de mensen in de zorg die nieuwe
manieren vinden om liefdevolle zorg te blijven geven', aldus de minister.

ALLE BIJEENKOMSTEN EN OVERLEGGEN OVV TOT 1 JUNI GEANNULEERD
Naast de ledenvergadering heeft de OVV al haar bijeenkomsten / overleggen tot 1 juni
2020 geannuleerd, dit geldt o.a. voor het groepsvertegenwoordigersoverleg
van maandag 11 mei a.s.
VOORJAARSMARKT LINGEBOLDER D.D. 13 JUNI A.S. AFGELAST
Deze markt zal niet door doorgaan en wordt verplaatst naar 2021.
________________________________________________________________________

OVERIG NIEUWS VANUIT DE VERENIGING
________________________________________________________________________
JAARREKENING OVV 2019
De jaarrekening van de OVV over 2019 kunt u lezen op de website:
https://ovv.asvz.nl/anbi/jaarrekening-en-begroting/
U kunt een papieren versie opvragen bij het secretariaat van de OVV.
JAARVERSLAG OVV 2019
Door omstandigheden is het jaarverslag OVV 2019 nog niet af.
Deze zal in de loop van het 2e kwartaal van 2020 worden gepubliceerd.
_______________________________________________________________________
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Willy Groenemeijer stopt
Op 23 januari jl. heeft Willy Groenemeijer het bestuur laten weten dat zij om
gezondheidsredenen stopt als sector contactpersoon van de OVV.
Na bijna 25 jaar zal zij met pijn in haar hart afscheid nemen van de OVV.

Willy Groenemeijer met Linda de Rooij

Tijdens het groepsvertegenwoordigersoverleg van 10 februari jl. riep zij de aanwezigen op
om te zorgen dat de OVV in beeld blijft en rond te kijken naar nieuwe sector
contactpersonen.
“Blijf actief en betrokken bij de OVV, want het is een belangrijk en gewaardeerd orgaan
binnen ASVZ!” Aldus de woorden van Willy.
De bedoeling was dat zij tijdens de ledenvergadering op een feestelijke manier afscheid
zou nemen. Dit is echter tot nader order uitgesteld.
_______________________________________________________________________

Nieuw sector contactpersoon: Els van Delft
Els van Delft is vanaf 1 april 2020 de sector contactpersoon voor de sector van Maartje
van Wijk.
In het eerstvolgende OVV-nieuws zal Els zich voorstellen.
Het bestuur is heel blij dat Els de functie voor deze sector op zich wil nemen. Wij wensen
haar veel succes!
______________________________________________________________________

Donaties
QWIEK UP VOOR TOUWBAAN 21 EN 23
De OVV heeft met een donatie van € 500,00 een bijdrage geleverd aan de aanschaf van
een Qwiek up voor Touwbaan 21 en 23. Zij zullen gezamenlijk hiervan gebruik maken.
In de week van 23 maart jl. is de Qwiek Up geleverd. Dat kon niet beter uit komen!
De bewoners zitten namelijk thuis vanwege het coronavirus en kunnen nu niet naar hun
vaste dagbesteding. Het is verwarrend voor hen en vaak lastig.
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Met de Qwiek up kan er nu fijne afleiding gegeven worden door het afspelen van André
Rieu of een rondleiding door de Efteling.
Ook kan de Qwiek Up op het plafond gericht worden en bijvoorbeeld een sterrenhemel
projecteren om hen zo de rust te geven als ze even op bed liggen.
Familieleden kunnen ook zelf filmpjes of foto’s op een usb stick zetten. Zo zien de
bewoners toch nog bericht van hun familie nu ze hen niet fysiek kunnen ontmoeten.

Bewoners en medewerkers zijn heel erg blij met deze donatie!
______________________________________________________________________

Tweede Kamerlid onder de indruk van de Merwebolder
Op uitnodiging van de OVV bracht het Tweede Kamerlid van het CDA mevrouw Joba van
den Berg vrijdag 14 februari jl. een bezoek aan de Merwebolder.
Voorzitter Nico Koorn en penningmeester Nico van Delft ontvingen haar en haar stagiaire
Antoinette bij Koek & Cake.
Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers uit eigen bakkerij werd er kennis met
elkaar gemaakt.
Samen met de secretaresse van de OVV, Linda, vertelden Nico en Nico daarna in de
Kajuit over wat de OVV zoal doet. Ook informeerden zij Joba over wat er verwacht wordt
van een Tweede Kamer adoptielid.
Joba reageerde enthousiast op dit lidmaatschap! Zij kwam direct met aanvullende
mogelijkheden voor een prettige samenwerking.
Afsluitend werd een wandeling gemaakt over het terrein.
Joba en Antoinette waren onder de indruk van het terrein. Wat mooi en verzorgd!
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Nico Koorn, Nico van Delft, Antoinette en Joba bij Koek & Cake

Het geplande bezoek aan de ledenvergadering is helaas niet doorgegaan.
Als de situatie rondom de coronacrisis dit toelaat, zal Joba op dinsdag 14 juli a.s.
een bezoek brengen aan de Merwebolder. Wij willen haar dan een kijkje achter de
schermen laten nemen door haar mee te laten lopen op een aantal
(dagbestedings)groepen.
_______________________________________________________________________

Nieuwe speeltuin Merwebolder
Tijdens het groepsvertegenwoordigersoverleg op 10 februari jl. heeft manager Corine van
Gasteren de plannen laten zien voor de nieuwe speeltuin op het Merwebolderterrein, nabij
de Boldermanege.
Het thema van de speeltuin is duo-spelen.
Duo-spelen houdt in dat er met elkaar gespeeld kan worden: een cliënt met een beperking
en/of rolstoel en ‘gewone’ kinderen. Denk aan broertjes/zusjes van de cliënten, maar ook
de schoolkinderen en kinderen uit de buurt. Er is rekening mee gehouden dat de speeltuin
geschikt is voor verschillende doelgroepen cliënten en (hun) bezoekers.
Er komen 3 gedeeltes:
Duo-spelen met o.a. een grote draaimolen, een luchtkussen geïntegreerd in de
grond, een rolstoelwip en een schommel.
-

Een gedeelte ingericht met groen en kleurige (eetbare) bloemen.

-

De voorleeskring: Kring met poefjes, waar rolstoelen tussen kunnen staan.
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Impressie van de nieuwe speeltuin

In de werkgroep EVMB gaat besproken worden waar er nog meer (belevingsgerichte)
plekjes gemaakt kunnen worden op het terrein van de Merwebolder.
Hiervoor zal dan bij de OVV om een gift worden gevraagd.
________________________________________________________________________

TOT SLOT
De coronacrisis zet het leven op zijn kop. Het is een moeilijke tijd.
De maatregelen kunnen zorgen voor onzekerheid, verdriet en onrust.
U mag niet op bezoek bij uw kind / verwant. Geen persoonlijk contact……..
De zorg uit handen geven……….
Het is in het belang van ons allemaal dat deze crisis zo snel mogelijk onder controle is.
Het vraagt om begrip en geduld. Er wordt veel van u gevraagd.
We houden dit alleen vol als we het samen doen en op elkaar letten.
Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft, ergens mee zit of als u iets opvalt.
Bel, app of mail ons. Wij staan voor u klaar!
Tel. 06-23 20 46 19
email: ovv@asvz.nl
“SAMEN met ASVZ zorgen we voor cliënten, hun ouders en verwanten”

Ondanks alles wensen wij u goede Paasdagen!
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Aan- of afmelden voor de nieuwsflits van de OVV
U kunt zich aan- of afmelden door een mail te sturen naar: ovv@asvz.nl
Graag uw adres vermelden!

Deze nieuwsflits is een uitgave van:
OUDER-VERWANTENVERENIGING
MERWEBOLDER/LINGEBOLDER
Postbus 121
3360 AC SLIEDRECHT
Tel. 0184 – 491 169 / 06 23 20 46 19
e-mail: ovv@asvz.nl
website: https://ovv.asvz.nl
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