Annenborch, hoe (onder)houden we liefde op afstand?
Rosmalen, woensdag 18 maart 2020
Geachte relatie van Annenborch,
Dit is de vierde nieuwsbrief in één week tijd. Waar we begonnen met brede informatie, en
persoonlijke uitleg aan iedereen die we tegenkwamen, beperken we ons steeds meer tot
directe instructies en schriftelijke communicatie. Dat is tegengesteld aan wat wij mensen
willen en nodig hebben in tijden van crisis.
Persoonlijk contact, elkaar de hand vasthouden, een kus en een knuffel als het moeilijk is,
zijn uitingen van wederzijds begrip en troost. En tóch staan we het niet toe. De reden:
bescherming van alles wat dierbaar en kwetsbaar is én samen zorgen dat degenen die het
hard nodig hebben gebruik kunnen blijven maken van het ziekenhuis.
Annenborch mag zich tot op heden gelukkig prijzen dat we, op wat milde klachten na, geen
verdenkingen hebben van besmetting. We zetten alles op alles om dat zo te houden en
bereiden ons elke dag voor op de situatie als die wel veranderd. Het RONAZ (Regionaal
Overleg Niet Acute Zorg) informeert ons dagelijks over de updates en gezamenlijke
afspraken. Zie: www.vrbn.nl
Die gezamenlijke afspraken, die regels volgen wij stipt, uiterst nauwkeurig. Afwijken doen wij
pas als we daar deskundige argumenten en/of wetenschappelijke onderbouwing voor
hebben. Hoe wreed en onbegrijpelijk soms voor het individu, we geloven in het trekken van
één lijn zodat de gedeelde smart kleiner wordt.
U begrijpt het al: dit is een inleiding om instructies nog eens te herhalen of waar nodig
maatregelen verder in te perken.
Wat blijft is de oproep aan u allen, aarzel nooit bij vragen, blijf (telefonisch) contact met ons
onderhouden om uw dilemma’s voor te leggen, domme vragen bestaan niet en samen weten
we meer en betere oplossingen te vinden.
Dagelijks om 11.00 uur is het beleidsteam van Annenborch bij elkaar en coördineert de te
ondernemen acties. Als er aanleiding is om bij Annenborch afspraken te wijzigen informeer ik
u schriftelijk per nieuwsbrief.

Maatregelen tot 31 maart ’20 en wellicht tot 6 april ‘20
Geen bezoek
Vanaf heden is Annenborch afgesloten voor bezoek. Het is een draconische maatregel, die
we niet licht hebben genomen. We willen ons isoleren van sociaal verkeer. Ondertussen is
dat bij nagenoeg alle zorgorganisaties in Brabant het preventie beleid.

Niet ophalen, niet samen wandelen, elkaar niet buiten ontmoeten
Daarnaast ontraden we u iemand op te halen voor bijvoorbeeld een avond,
het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis in gezelschap van
anderen vormt een risico voor besmetting.
Waarom?
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
Geen vrijwilligers in huis
Ook de vrijwilligers zijn behalve in de maaltijdvoorziening aan huis, allemaal afgebeld. Het
past bij de opschaling van maatregelen vanuit het RONAZ. Alles in de lijn van de
vertragende aanpak van besmetting waar Nederland voor kiest.
Wie zijn er dan nog wel in Annenborch?
Annenborch, kent op dit moment alleen maar bewoners en vaste medewerkers.
Leveranciers, boodschappen en was
Na twee dagen merken we hoe gestructureerd dat verloopt. Complimenten aan u. Alles gaat
via de voordeur en op aanwijzing van de receptie. Blijft u vooral moeite doen uw leveringen
goed te duiden door naam, appartement nummer en het verpakkingsmateriaal te
beschrijven. Er zijn veel dezelfde familienamen en boodschappentassen zo ontdekken wij. 

Ondanks alles en dankzij jullie
Aanbod
Het is hartverwarmend hoeveel mensen spontaan hun diensten aanbieden. We verzamelen
alle informatie en maken daar waar het kan er graag gebruik van. Kaartjes, friet, cadeaus en
bloemen het roert ons tot tranen.
Zang en applaus
Uw reacties op spontane steunbetuigingen zorgen voor moraal en moed. We zijn
voornemens op die manier onze (lat) relatie goed te houden.
Elke dag om drie uur wordt “Brabant” gezongen door de bewoners en personeel van
Annenborch
Eenzame mensen in de wijk, bezoek van vrijwilligers?
Door het sluiten van activiteiten bij Annenborch, lopen onze graag geziene gasten het risico
nu heel eenzaam te worden. Daar waar sprake is van schrijnende situaties, signaleren we
dat (via thuiszorg) en nemen we het voortouw mensen met elkaar in contact te brengen.
Anders dan inpandig bij Annenborch waar ondanks alle maatregelen toch 7x24 uur
aanwezigheid is, is het risico bij de thuiswonende cliënt op eenzaamheid groter.

Vertrouwen
Na drie dagen uitvoer van deze noodmaatregelen is het ontroerend op hoeveel begrip we
mogen rekenen van bewoners en hun familie. We hopen dat we dat de twee komende
weken mogen blijven ontmoeten. We rekenen op uw medewerking, maar zeker op uw
bereidheid en openheid om bij twijfel en aarzeling contact met ons op te nemen. Zoals
eerder gesteld, we denken graag met u mee om juist uitzondering te maken als dat nodig is.
Namens iedereen van Annenborch, met hartelijke groet,
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