NIEUWSBRIEF 21, DECEMBER 2020

Corona zet nieuwe rolstoelbus tijdelijk stil
Voorzitter van de Vrienden van
Norbertus, Mieke Dekkers, vertelt: “Eind december vorig jaar
kregen we het trieste bericht dat
onze rolstoelbus door toedoen
van vandalen uitgebrand was.
Het wrak zag er dermate beschadigd en desolaat uit, dat er
weinig fantasie voor nodig was
om te concluderen dat onze bus
reddeloos verloren was, total
loss. Die brand kwam, zo vlak
voor de feestdagen, op een uiterst ongelukkig tijdstip. Omdat veel bedrijven dan gesloten zijn, is het heel lastig om
zaken te regelen. Het bestuur zag zich voor twee opdrachten geplaatst: er moest zo
snel mogelijk een betaalbare, tijdelijke vervanging voor de bus komen en er moest
gezorgd worden voor een permanente vervanging.
Als een lopend vuurtje ging het bericht van onze uitgebrande bus door Gennep en
omstreken. De reacties waren hartverwarmend en heel positief.
Door de inspanning van velen kwam er al snel een stroom aan donaties op gang: van
particulieren, bedrijven, verenigingen, organisaties, de gemeente, door legaten, acties
en ga zo maar door. Heel gauw werd daardoor duidelijk dat vervanging van onze bus
mogelijk was. Het bestuur is ontzettend dankbaar voor alle morele en financiële ondersteuning. We hebben ervaren hoe bekend en gewaardeerd onze bus is.
In februari hadden we voor een acceptabele prijs een tijdelijke bus gevonden en konden de ritten weer starten, maar helaas, toen gooide corona roet in het eten en
mocht er niet meer gereden worden.
Inmiddels hebben we een prachtige nieuwe, moderne bus waar we helaas nu nog
geen gebruik van mogen maken.
Op vrijdag 25 september heeft de Mercedesgarage Wensink de nieuwe rolstoelbus
afgeleverd. De sleuteloverdracht had een feestelijke happening moeten worden, maar
door corona was dit onmogelijk. Tijdens een korte ceremonie werden in aanwezigheid
van de enthousiaste chauffeurs (allemaal vrijwilliger) de
sleutels van de bus overhandigd aan de Stichting Vrienden
van Norbertus.
We hopen van harte dat,
zodra de corona-beperkingen
worden opgeheven, de bus op
feestelijke wijze in gebruik
kan worden genomen voor
uitstapjes van ouderen die
verzorgd of verpleegd worden
in de Gennepse zorginstellingen.”
Mieke Dekkers

Ook u kunt de Stichting Vrienden van Norbertus ondersteunen via
rekeningnummer NL67RABO0128827556

Qwiek.up voor cliënten van Norbertushof
Op 7 februari 2020 overhandigde
Vincent van Riet namens de Vrienden
van Norbertus een Qwiek.up aan Zorgcentrum Norbertushof in Gennep. Met
dit apparaat kunnen cliënten genieten
van geprojecteerde beelden op de
muur en het plafond, ondersteund met
geluid en/of rustgevende muziek. Deze
audiovisuele beleving neemt mensen
mee in hun persoonlijke belevingswereld. Dit verhoogt het welzijn en hierdoor vermindert vaak de zorgvraag. De
Qwiek.up biedt talloze mogelijkheden
aan zorginterventies en ondersteunt de
zorgverlener op de momenten die
daarom vragen. De prikkels die de
Qwiek.up geeft, worden afgestemd op
de persoonlijke behoefte van de cliënt. Dit kunnen prikkels zijn die mentaal activeren,
zoals bijvoorbeeld herinneringen oproepen door het bekijken van oude foto’s of naar
herkenbare muziek te luisteren. Hierdoor wordt interactie en communicatie makkelijker. Anderzijds biedt de Qwiek.up een stuk ontspanning op momenten die daarom
vragen, zoals bij het verliezen van dag/nacht ritme structuur of bij langdurig verblijf
in bed. Het blijkt dat dit in een belangrijke behoefte voorziet.

Wist u dat ........

* Vrienden van Norbertus sinds kort een eigen site hebben, die te bereiken is via:
www.vriendenvannorbertus.nl en ook Facebook, zie hiervoor:
www.facebook.com/VriendenvanNorbertus. Goede communicatiemiddelen zijn
uiterst belangrijk voor ons.
* onze organisatie uitsluitend uit vrijwilligers bestaat.
* Printmarkt Gennep ieder jaar zorgdraagt voor het drukken van onze nieuwsbrief.
* het wandelevenement plaatsvindt op paaszaterdag 3 april 2021, mits de
corona-maatregelen dit toelaten.
* op de actie “Van uitgebrand naar uit de brand” zoveel hartverwarmende
reacties vanuit de gemeenschap, particulieren, bedrijven, instellingen en gemeente
Gennep binnenkwamen dat een hagelnieuwe rolstoelbus, voorzien van alle technische faciliteiten, kon worden aangeschaft. Stichting Vrienden van Norbertus is
geweldig dankbaar voor alle gulle giften die ze hebben mogen ontvangen.
* de site van Vrienden van Norbertus, ook te bereiken is via de website
Zorgcentra Pantein/Vrienden van Norbertus.
* diverse bedrijven en particulieren hun bedrijfslogo op de bus vermeld willen hebben. Dat is weer een belangrijke ondersteuning voor ons om de exploitatiekosten
zoals verzekering, belastingen, onderhoud, brandstofkosten en dergelijke ook in de
toekomst te kunnen blijven betalen.

Prettige Feestdagen
en een gelukkig 2021 !
Ook u kunt de Stichting Vrienden van Norbertus ondersteunen via
rekeningnummer NL67RABO0128827556

