
 

 

  

 
 

 

Aan:                 Cliënten van ZGAO en hun familieleden 
                       Medewerkers van ZGAO en hun familie en bekenden 
                        Iedereen die zich betrokken voelt bij de ouderenzorg 

Datum:            mei 2020 

 

Mooi initiatief, donatieverzoek ‘Elkaar weer zien’ 
 
De coronatijd is voor ons allemaal een onzekere tijd en in de verpleeghuizen zorgen we  
voor de meest kwetsbare groep. Voor bewoners en hun familie is het heel verdrietig  
dat zij elkaar in deze periode niet kunnen ontmoeten. We weten allemaal dat contact  
verbindt, gelukkig maakt en een glimlach op het gezicht kan toveren.  
 
Om contact toch mogelijk te maken is er een mooi initiatief gestart: 
Een donatie voor verschillende voorzieningen om elkaar weer te zien. Het opgehaalde  
bedrag zal besteed worden aan drie verschillende voorzieningen om elkaar te ontmoeten: 
 

- Een kletskar voor het Flevohuis. Dit is een mobiele kar waarin een bezoeker op een  
veilige manier door het huis wordt vervoerd en bij een bewoner op bezoek kan gaan.  
Vrijwilligers van het Rode Kruis zullen meehelpen met het schoonmaken en  
verplaatsen van de kar.  

  

- Aanpassing van het nieuwe theehuis in het Flevohuis. Om veilig contact mogelijk te  
maken is het noodzakelijk om deze ruimte in twee compartimenten te verdelen.  
Een plexiglas scheidingswand en geluidsapparatuur zijn nodig om goed met elkaar  
te kunnen praten. 

- Aanpassing van een ruimte op de begane grond in De Open Hof zodat bezoek niet  
binnen in huis hoeft te komen maar toch direct contact heeft met de bewoners.  

 
Alle drie mooie doelen die op korte termijn haalbaar zijn voor een bedrag van € 6.000,-.  
Onze vraag aan u, aan jullie en aan iedereen die onze bewoners een warm hart  
toedraagt, DONEER S.V.P. Dit kan door een bedrag (elk bedrag is welkom) over te  
maken op:  
NL51 TRIO 0338 4917 75 ten name van Stichting Vrienden van de ZGAO  
onder vermelding van: Elkaar weer zien  
 
Hartelijk dank voor de donatie en de eerste ontmoetingen delen we graag met iedereen 
op www.zgao.nl en de sociale media.  

 
Wim Barske (secretaris van de Stichting vrienden Groepswonen Flevohuis)  
Gerda Lohmann (‘oud’-fysiotherapeut van ZGAO) 

 
                

 

 

http://www.zgao.nl/

