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Bestemd voor coördinatoren en chauffeurs

Het is inmiddels al weer 41 dagen geleden, (ruim 10% van het jaar 2020) .
dat we vanwege het Corona virus en de daaruit voortkomende Lockdown het
fantastische werk met de ParelcaBs en het WIJ – VERVOER stil moesten leggen.
Het advies van het RIVM en de overheid was helder. Elke vorm van
zorgvervoer, hoe belangrijk en noodzakelijk ook voor de vele gebruikers in de
gemeente Oisterwijk, moest tijdelijk uit de vaart worden genomen.
Ter bescherming van de cliënten en onze chauffeurs hebben we daar dan ook
direct gevolg aan gegeven en het vervoer op slot gesteld.
Grote verliezers waren de gebruikers van dit vervoer, omdat dit vervoer voor
ondersteuning bij zelfredzaamheid en het voorkomen van eenzaamheid moet
zorgen. Dagelijks worden we via de media geconfronteerd met de meest
schrijnende voorbeelden en wordt het voor iedereen duidelijk hoe belangrijk
jullie werk in Oisterwijk wel is. Skype, Zoom ,en facebook bieden weliswaar
oplossingen, maar voor onze doelgroepen zorgt elkaar ontmoeten de meest
geschikte en gewenste vorm van verbinden. Op dit moment hebben we nog
geen zicht op een nieuwe start van het vervoer, maar hopen we wel op een
snelle exit uit de Lockdown. We kunnen niet wachten om na een moeilijke start
in 2020 het nog resterende jaar een positief slot mee te geven.
De gebruikers wachten na een verplicht aan huis gebonden zijn, op de door
jullie geboden fantastische mogelijkheden van dit zorg en welzijn gerelateerd
vervoer. Men kan haast niet wachten om familie en kennissen weer te
ontmoeten, boodschappen te doen, naar de kapper te gaan of een bezoek
brengen aan huisarts, apotheek of fysio therapie.
Naast de schrijnende voorbeelden zagen we ook dat betrokken en toegewijde
burgers de wereld kunnen veranderen en mooier maken.
Jullie zijn hier een sprekend voorbeeld van. Onze stichting en de inwoners van
Oisterwijk met mobiliteitsproblemen hebben jullie meer dan ooit nodig voor
jullie fantastische, maatschappelijke taak.
In verbondenheid moeten we elkaar in beweging houden voor een goede
samenleving.
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