
 
 

Vught, 26 maart 2020 
 
 
Onderwerp: een luisterend oor  
 
 
Beste bewoners en cliënten, familieleden, vrijwilligers en collega’s van Cello, 
 
Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. 
Dat is voor ons als bewoner en cliënt, familielid, vrijwilliger, collega of andere betrokkenen 
hetzelfde. 
 
Wij, de geestelijke verzorgers en de leden van het platform ethiek, willen laten weten dat we 
aan jullie denken. 
We zien elke dag hoe hard iedereen zijn of haar best doet om met de situatie om te gaan. 
We begrijpen ook dat er besluiten worden genomen die niet altijd eerlijk voelen. 
 
We doen met zijn allen wat we kunnen om zo goed mogelijke zorg te bieden. 
Allerlei dingen die er normaal altijd zijn, zoals dagbesteding en clubjes zijn er nu even niet. 
Het is nog niet bekend wanneer dit wel weer kan. 
 
Het is een tijd waarin iedereen heel erg geduldig moet zijn, maar ook een tijd waarin allerlei 
nieuwe oplossingen worden gevonden voor situaties in het dagelijks werk en leven. 
 
Het is ook een verwarrende tijd. 
We kennen allemaal de onzekerheden over de toekomst, we voelen ons soms kwetsbaar en 
ook eenzaam. 
Door dit allemaal kun je gevoelens van angst en verdriet krijgen waardoor je soms niet weet 
wat je moet doen. 
 
We zien dat het voor bewoners en cliënten moeilijk is om te begrijpen waarom hun dagritme 
anders is. 
En dat zij geen contacten mogen hebben met hun familie. 
We horen ook familieleden die graag willen helpen en op bezoek willen komen en dit nu niet 
mogen. 
 
 
 
 
 



 
 

Zij missen, net als de bewoners, vrijwilligers en collega’s, 
het contact en de verbinding met hun familie en vrienden. 
Onze vrijwilligers worden erg gemist. 
En onze collega’s die de bewoners en cliënten zo goed mogelijk proberen te begeleiden, 
kunnen soms in de problemen komen tussen hun werk en privé. 
 
Onze zorg en aandacht gaat uit naar iedereen die bij Cello betrokken is. 
We zijn er voor jullie om naar jullie verhalen te luisteren, om even stoom af te blazen of mee te 
denken. 
 
Ook in deze tijd willen wij er voor jullie zijn.   
Neem gerust contact op met ons.  
 
Namens de Geestelijke Verzorging  en het Platform Ethiek  
Theo Sikking en Linda Evers              Astrid van der Meulen en  
              Elisabeth Bontenbal  
 
geestelijkeverzorging@cello-zorg.nl             ethiek@cello-zorg.nl   
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