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Wij van de Boodschappendienst…
Nr. 3              28-7-2020

Hallo allemaal,

De laatste nieuwsbrief is alweer een flink poosje geleden. En - ondanks de vele 
versoepelingen die er zijn aangebracht - staat onze boodschappendienst nog steeds in 
de Corona-stand. Onze cliënten zijn kwetsbaar, dus het blijft oppassen. En alhoewel 
niemand de toekomst kan voorspellen, willen we toch proberen daar alvast een beetje 
over na te denken.

Scenario’s
Het kan natuurlijk alle kanten op. Is 1,5 meter afstand houden inderdaad het nieuwe 
normaal? Kunnen we elkaar nooit meer een hand geven, laat staan een knuffel? Wordt 
het op een goede dag toch weer zoals het ooit was? Of komt het virus straks in alle 
hevigheid weer terug en moet de zaak weer op slot? Wie zal het zeggen. Maar wij 
proberen rekening te houden met alle mogelijke scenario’s. 
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Actuele stand van zaken
Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen hebben we jullie hulp nodig. Ten eerste is het 
natuurlijk belangrijk om de dienstverlening overeind te houden. Het aantal klanten is 
inmiddels iets afgenomen. Op de top van de crisis (tot nu toe) hielpen we 65 mensen/ 
gezinnen. Dat zijn er nu nog 55. Sommigen doen nu zelf weer boodschappen, maar er 
zijn er ook die andere hulp krijgen, zijn verhuisd of opgenomen in een verpleeghuis. 
Ook het aantal beschikbare vrijwilligers is wat gedaald. Toen de crisis net was 
uitgebroken hadden zich bij ons 130 mensen aangemeld. Inmiddels zijn er wat mensen 
die hebben aangegeven geen tijd meer te hebben of denken dat het niet meer nodig is. 
En eerlijk is eerlijk: We hebben tot nu toe geen klant kunnen bieden aan plm. 60 van de 
nu nog beschikbare vrijwilligers. Dus heel vreemd is die gedachte niet. Maar zo nu en 
dan komt er toch weer een aanmelding van een klant. Soms een oude bekende, maar 
ook mensen die zich tot nu toe zonder Boodschappendienst konden redden. En dan 
prijzen we ons gelukkig dat er zoveel mensen zijn, die nu nog steeds willen helpen, 
zodra dat nodig blijkt.

Wat zou u doen?
Ook bij de voorbereiding op wat gaat komen (wat dat dan ook moge zijn), kunnen we 
wel een beetje hulp gebruiken. Want welke consequenties zijn er verbonden aan welk 
scenario? 

Wat er gebeurt als het virus terugkomt kunnen we wellicht nog het beste inschatten, 
omdat we die omslag al een keer hebben meegemaakt. Maar wat nu als de 
onzekerheid nòg langer gaat duren? Haken steeds meer vrijwilligers dan af of blijven ze 
bereid om te helpen waar nodig?   

Veel van de vrijwilligers die we nu op de lijst hebben staan, hebben ‘getekend’ voor 
contactloos boodschappen doen. Zouden zij ook samen met de klant boodschappen 
willen gaan doen als dit weer verantwoord zou kunnen? Of is dat iets dat helemaal niet 
bij hen past? Willen we straks weer contact geld aanpakken of niet? En wat gaan 
klanten doen als het virus geen rol van betekenis meer speelt? Gaan ze dan zelf weer 
hun boodschappen doen, zoeken ze hulp in de familiekring, bij hun buren of kennissen, 
of blijven ze een beroep doen op de Boodschappendienst? 



3

Enquête
Dat zijn vragen, waarop we op dit moment 
geen antwoord hebben. Daarom willen we 
onze klanten en vrijwilligers een paar vragen 
stellen. De antwoorden zijn uiteraard niet 
bindend, maar uitsluitend bedoeld om een 
beeld te kunnen vormen van de impact in de 
verschillende scenario’s. 

Het helpt ons enorm als vrijwilligers de vragen willen beantwoorden en aan ons 
terugsturen. Voor klanten volgen we een ander pad. We gaan deze nieuwsbrief in de 
eerste week van augustus in de brievenbus van alle klanten zonder emailadres 
stoppen. In de week van 10 t/m 14 augustus bellen we al onze klanten (dus ook 
degenen die wèl een emailadres hebben) om de antwoorden te verzamelen. Klanten 
hoeven dus niets op te sturen.

Het is voor ons erg belangrijk dat zoveel mogelijk klanten en vrijwilligers de enquête 
invullen. Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Het is uw inschatting, op dit 
moment, met de kennis van nu. 

We gebruiken de antwoorden uitsluitend om een beeld te krijgen van wat er zou kunnen 
gebeuren als we ooit weer teruggaan naar de situatie van vóór de Corona crisis. Niet 
omdat we verwachten dat zoiets op korte termijn staat te gebeuren, maar om daar zo 
goed mogelijk op voorbereid te kunnen zijn, als zo’n situatie zich op een goede dag 
gaat voordoen. 

In de enquête is ook ruimte voor alles wat u kwijt wilt over (het werk van/bij) de 
Boodschappendienst. Maak daar vooral gebruik van als u er iets over wilt opmerken. 
Ook (misschien wel juist) als er zaken naar uw mening niet goed gaan willen we het 
heel graag weten.  

Over deze nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle vrijwilligers van de boodschappendienst en 
de cliënten die een emailadres hebben opgegeven. En verder naar alle vrijwilligers van 
de UVV, die hun vrijwilligerswerk tijdelijk moesten staken en naar alle externe relaties 
van de UVV. Tenslotte gaan we deze editie van onze nieuwsbrief en de bijbehorende 
enquête ook eenmalig rondbrengen naar alle klanten die geen email hebben. 

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat dan s.v.p. even weten. Een 
mailtje naar bbd@uvv-zoetermeer.nl met de tekst: “Liever geen nieuwsbrief” volstaat. 
Dan zorgen we ervoor dat die niet meer in uw mailbox terechtkomt. 

mailto:bbd@uvv-zoetermeer.nl
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* Als u niet kunt printen, dan kunt u uw antwoorden ook telefonisch doorgeven op 
  079-2040809 (werkdagen tussen 09:00 en 11:00 uur). 

*
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