Pannerden, 18-06-2020

Beste allemaal,
Wat is het fijn om een groot aantal van jullie
weer te zien bij Nova!
Door alle richtlijnen zijn de groepen kleiner,
houden we afstand en wassen we veel
(heel veel) onze handen. Dat is wennen
voor iedereen, wij zoeken zo graag elkaars
nabijheid op en dat kan nu niet. Maar, wat
hebben jullie het goed gedaan; je houden
aan de richtlijnen en elkaar daarbij helpen.

In deze nieuwsbrief vind je verder o.a. informatie over het vervoer en een nieuwe
prijsvraag.
Hartelijke groet, medewerkers Nova Zorg en Welzijn

Stand van zaken vervoer Nova en vergoeding kosten bij eigen vervoer
Voor de Corona crisis werden de meeste deelnemers van Nova thuis opgehaald en weer
thuisgebracht. Vele vrijwilligers maakten het mogelijk dat iedere dag weer de bussen
onderweg waren.
Door de Corona crisis was Nova genoodzaakt te stoppen met het vervoer. Op basis van de
geldende richtlijnen was het niet toegestaan om groepsvervoer uit te voeren.
Nova start per 22 juni in een zeer beperkte vorm het vervoer weer op. Hierbij kunnen er
voorlopig maximaal 2 deelnemers in een bus. Hopelijk worden de richtlijnen vanuit het RIVM
op niet al te lange termijn versoepeld en kunnen er meer deelnemers per rit vervoerd
worden.
Daarnaast starten we met een beperkt aantal bussen. Voor vervoer zijn we afhankelijk van
de inzetbaarheid van onze vrijwillige chauffeurs. Het is niet vanzelfsprekend dat alle
chauffeurs (direct) weer inzetbaar zijn. Sommigen vallen onder een kwetsbare groep of
hebben kwetsbare personen in de directe omgeving.
Alles bij elkaar kunnen we maar een zeer beperkt aantal deelnemers per dag vervoeren.
Het blijft voorlopig noodzakelijk om met eigen vervoer / op eigen gelegenheid naar
Nova te komen.
We begrijpen dat dit veel van je vergt en/of van je directe omgeving / mantelzorger(s) om dit
te organiseren. We waarderen het dat het vele deelnemers is gelukt om eigen vervoer te
organiseren.

Graag wil Nova jullie tegemoet komen in de reiskosten.
Nova houdt bij op welke dagen je bent geweest met eigen vervoer. Vervolgens rekenen wij
uit (via de ANWB routeplanner) hoeveel kilometer het is van je woonhuis naar Nova in
Pannerden. Per kilometer ontvang je 0,19 cent. Stel het is 12 kilometer enkele reis, dan
ontvang je 12 x 2 x 0,19 cent = 4,56 euro per keer. De betaling van de reiskosten zal
maandelijks plaatsvinden, uiterlijk voor de 15e van de volgende maand.
Om de betaling te kunnen verrichten, vraagt Nova om eenmalig via bijgevoegd formulier je
IBAN bankrekeningnummer door te geven met de naam waarop dit bankrekeningnummer is
gesteld. Dit formulier graag meenemen naar Nova en inleveren bij een van de begeleiders.
Verder hoef je niks te regelen.
We hopen op termijn zowel het aantal bussen als het aantal deelnemers per bus uit te
kunnen breiden. We houden je hiervan op de hoogte.

Prijsvraag groene vingers
Bij Nova is veel moois te
zien, in het groen en met
kleur.
Heb je groene vingers,
ben je een kenner van
bloemen, planten of
bomen? Hiernaast zie je
om de foto met de geiten 8
foto’s, weet jij wat je hier
allemaal ziet?

Weet jij de acht
antwoorden mail de
uitkomst voor 5 juli naar
info@novazorgenwelzijn.nl

Onder de goede
inzendingen wordt een
prijs verloot!

Oplossing prijsvraag vorige nieuwsbrief, rebus
De oplossing is: “Nova daar waar je jezelf kunt zijn”
De winnaar is Leo Godschalk. Gefeliciteerd, de prijs komt binnenkort jouw kant op.

Detailfoto vorige nieuwsbrief?

De foto is een detail van een c.d.-rekje

