
 
         

Pannerden, 3 april 2020 

 

 
 
Beste allemaal,  
 

Hierbij een bericht vanuit 
Nova, het is hier stiller als 
anders en we missen de 
deelnemers, vrijwilligers en 
stagiaires, toch is er ook  
volop actie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De dieren worden uiteraard verzorgd en er is jong 
perkgoed gehaald en geplant om straks met zijn allen 
weer van te kunnen genieten!   

 

 
We volgen de ontwikkelingen van het RIVM en daaruit maken we op dat de huidige 
situatie nog wel even zo zal blijven, dat Nova tot nader bericht gesloten zal zijn. Dat 
vinden we erg jammer, maar is zeer begrijpelijk gezien de huidige situatie. We willen als 
Nova bijdragen aan het goed naleven van alle ingestelde richtlijnen vanuit de overheid. 
Eén daarvan is dat tot 1 juni alle bijeenkomsten verboden zijn door de overheid, dat 
betekent dat de open dag van Nova in mei helaas niet door kan gaan. We bekijken op 
een later moment of de open dag verplaatst kan worden naar een moment later dit jaar.  
 
Onze eerste aandacht gaat momenteel uit naar het in contact blijven met de 
deelnemers van Nova en dat doen we door volgens de gemaakte afspraken telefonisch 
contact op te nemen, of beeldbellen te gebruiken. We vinden het belangrijk om te 
informeren naar hoe het gaat met de deelnemer, zo vragen we bijvoorbeeld naar de 
dagindeling en kunnen we bespreken waar de deelnemer behoefte aan heeft. Waar 
nodig nemen we aanvullend contact op met het netwerk. 
 
We vinden het ook belangrijk om in contact te blijven met de vrijwilligers en de 
stagiaires, dit doen we middels telefonisch contact of via whatsapp en het sturen van 
deze nieuwsbrief.  

 

 



 

 

 

We zijn telefonisch bereikbaar als u een (hulp)vraag heeft of behoefte heeft aan 
contact, dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur via het volgende 
telefoonnummer 0316-372902. U kunt ons ook mailen we nemen dan contact met u op. 
Het e-mailadres is info@novazorgenwelzijn.nl   

Hygiënemaatregelen blijven belangrijk, zie onderstaande informatie van de 
Rijksoverheid. 
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We nemen telefonisch contact met u op als we weer gaan starten met de dagbesteding 
van Nova, wanneer dat is kunnen we nog niet aangegeven. We volgen daarin de 
ontwikkelingen en de richtlijnen van het RIVM. Tot die tijd houden we u periodiek op de 
hoogte, u kunt actuele informatie vinden op de website www.novazorgenwelzijn.nl en 
we informeren u via een nieuwsbrief.  

Verzoek? Graag uw aandacht voor het volgende, mocht u uw e-mailadres nog niet 
hebben door gegeven wilt u dat dan op korte termijn doen. We willen graag het actuele 
e-mailadres ontvangen van de deelnemer en/of van de contactpersoon. Wij verzoeken 
u om dit via het volgende e-mailadres door te geven: info@novazorgenwelzijn.nl 

Wilt u de volgende gegevens doorsturen?  

⇒ Naam van de deelnemer met het e-mailadres  

⇒ en/of de naam van de contactpersoon met daarbij vermeld de relatie tot 
de deelnemer en het betreffende e-mailadres.  

 

Hieronder een fotocollage van een aantal medewerkers aan het werk thuis of bij Nova, 
aan de telefoon met u of aan het werk in de kas, voor de dieren of het in orde maken 
van een nieuw aquarium. 
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We wensen u alle goeds en gezondheid toe en tot ziens bij Nova!  

Hartelijke groet,  
 
Medewerkers Nova Zorg en Welzijn  
 
 


