
 

 

Nieuwsbrief 18 december 2021 

 

Lockdown 

Jullie hebben het allemaal vast al meegekregen: het is weer zover. De dreiging van de omikron variant 

heeft de regering gelukkig tijdig serieus genomen. In afwachting van zo veel mogelijk 

boostervaccinaties wordt er weer van alles gesloten. Dat is jammer voor ons, maar toch vooral voor de 

bedrijven en hun personeel. Laten we hopen dat de periode beperkt kan blijven en we elkaar weer snel 

kunnen ontmoeten. 

 

2021 

Nu het jaar weer ten einde loopt is het tijd om even terug te kijken. 

Dat corona ons het hele jaar in de greep heeft gehouden is helaas geen verrassing meer. In de vaak 

stille zomertijd leek het virus even weg, maar de werkelijkheid is anders. De thema avond is helemaal 

niet mogelijk als er na de volledige lockdown nog een avond lockdown geldt. Dat moeten we 

afwachten. 

Het bestuur is aan het bedenken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan, dat gebeurt overigens 

altijd in overleg met de lotgenoten. We nemen er tijd voor, maar willen wel uiterlijk in maart een plan 

hebben liggen om de extra activiteiten uit te voeren. De gewone inloop en thema avond passen we 

natuurlijk direct aan op grond van de nieuwste regels. 

 

 



 

Bestuur 

Ja, dat bestuur. Het is bekend dat Jan zijn functie heeft neergelegd. Ook Alida en Rob zagen zich 

genoodzaakt er mee te stoppen. Een afscheidsetentje met Jan hebben we ook moeten annuleren door 

de coronaregels, dat maken we volgend jaar wel goed met hem. In ieder geval past ons vanaf deze 

plek een hartelijk dank je wel aan Jan voor het opzetten van de Stichting NAH en het werk in de 

afgelopen jaren. 

Annelies Pleit van de gemeente Nissewaard heeft zich voor haar pensioen ingezet om een nieuw 

bestuur in actie te krijgen. Dat is gelukt. Op de website stellen we ons kort voor (onder kopje Contact).  

We willen een bereikbaar bestuur zijn. De algemene telefoon (085-0606109) is overdag altijd bemand 

en met datzelfde nummer kan je ons via Whatsapp benaderen. Ons werk bestaat er simpel gezegd uit 

dat we moeten zorgen dat aan jullie behoeften wordt tegemoetgekomen. Natuurlijk wel binnen 

doelstellingen van de Stichting blijvend. 

 

Mantelzorgdag 

Eén van de activiteiten waar een aantal mensen nu mee bezig is, is een mantelzorgdag. We weten 

allemaal dat een mantelzorger onvoorstelbaar belangrijk is als je zelf hulp nodig hebt. We willen deze 

mensen graag een keer in het zonnetje zetten en een dagje verwennen. Van de cartoonist van deze 

cartoon kregen we toestemming om hem te plaatsen. Het geeft goed aan dat een mantelzorger meer is 

dan iemand die je op lichamelijk gebied helpt. 

 

 

 

Stichting Mee 

Jeannette en Ruud hebben een webinar over NAH gevolgd dat werd georganiseerd door Mee. Voor 

ons een waardevolle aanvulling van de kennis over NAH. Een mooie uitspraak van een lotgenoot vond 

ik : NAH betekent ook Niet Allemaal Hetzelfde. 

We kregen veel informatie, waaronder een document met een aantal websites die handig kunnen zijn. 

Die links hebben we op de website opgenomen onder het kopje Handige links. 

 

 



Oproep 

Als iemand iets wil delen via deze nieuwsbrief dan ben je van harte welkom. Zo houden we nog een 

klein beetje contact met elkaar! Laat het weten via mail, app of telefoon! 

 

 

Ten slotte wenst het bestuur jullie allemaal: 

 
  

 

 


