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Hierbij bieden wij u een speciale editie van onze Olivier-nieuwsbrief aan, geheel in het teken van de coronacrisis,
waar ook Olivier onder te lijden heeft.
Onze twaalf bewoners zijn in deze moeilijke tijd sterk beperkt in hun
bewegingsvrijheid.
Om verspreiding van het coronavirus en besmetting te voorkomen,
volgen we de richtlijnen van ASVZ, onze zorgaanbieder, die zijn
gebaseerd op de adviezen van het RIVM en de VGN (Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland).
Gevolg van de crisis is onder meer dat dat onze bewoners aan huis gebonden zijn en geen werk of dagbesteding
hebben. Ze mogen ook niet bij hun familie op bezoek of familie thuis ontvangen.
Dat valt niet alleen de bewoners zwaar. Ook hun ouders, andere familieleden en vrienden hopen dat hier snel
een eind aan komt.
Niet te vergeten: er wordt een heel groot beroep op
onze teamleden van ASVZ gedaan. Zij bieden hulp en
troost waar mogelijk, zorgen voor ontspanning en
bezigheden, en begeleiden onze bewoners zo goed
mogelijk door deze moeilijke periode.
Wij zijn hun erg veel dank verschuldigd!
Met deze nieuwsbrief willen we jullie allemaal laten zien hoe we ons gezamenlijk door de crisis heen slaan!

Activiteiten bij Olivier in tijden van corona…
Een nieuw ritme

Nu onze bewoners thuis zijn, is het belangrijk dat ze door
de dag heen genoeg om handen hebben. Het is niet de
bedoeling dat de verveling toeslaat of dat het verdriet om
het gemis aan contact de overhand krijgt. Daarom heeft
het team al snel voor een zeker dag- en weekritme
gezorgd, waarin ook ruimte is voor beweging.
Inmiddels zijn bewoners gewend aan dit nieuwe dagritme,
wat ook weer rust geeft.
's Ochtends doet een aantal bewoners, uiteraard op
gepaste afstand van elkaar, mee met Nederland in Beweging.
Bewoners helpen daarnaast mee in de huishouding. Ze hebben ook hun aandeel bij de voorbereidingen voor de
maaltijd. En ze doen spelletjes met elkaar of gaan gezellig knutselen.
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Moderne techniek

Er wordt druk gebruik gemaakt van moderne
communicatiemiddelen: videobellen, chatten, facetimen.
Het team maakt filmpjes die onder de ouders worden
verspreid, zodat die kunnen meemaken wat de bewoners
bezig houdt.
De ouders hebben een gezamenlijke groeps-app
aangemaakt waar filmpjes, foto's en berichten met elkaar
worden gedeeld. En waar elkaar een hart onder de riem
kan worden gestoken!
Ook voor vergaderen blijkt fysiek bij elkaar komen eigenlijk helemaal niet nodig… het kan ook via de app, via
Zoom (nou ja), of op allerlei andere manieren. Zelfs de digibeten onder ons weten er snel een weg in te vinden!

Quarantaine Thuisvlog
Heel bijzonder is de 'Toeristisch Informatiepunt Moergestel In
Quarantaine Thuisvlog', die Patrick elke dag op zijn eigen Facebookpagina zet.
Steeds weer heeft hij een nieuwe tip om de dag vrolijk en fit door te
komen.
De laatste die we zagen was: 'Je klerenkast eens goed uitruimen'.
Woordzoekers oplossen, spieren trainen of lekker Videoland kijken
mochten er ook wezen.
Maar de belangrijkste tip van Patrick was toch deze: af en toe een
kaartje, appje of facetimepje sturen naar de mensen van wie je houdt.

Tuin opknappen

Het mooie weer was ook een goede aanleiding om de plantenbakken
op het terras van Olivier weer op te fleuren en in lente- en zomerstand
te brengen. Dankbaar werk verricht door bewoner Ingrid en moeder
Wilhelmien!

Wandelen, golfen

Omdat onze bewoners, net als iedereen, natuurlijk toch hun portie lichaamsbeweging nodig hebben in deze tijd
van binnen zitten, is door een aantal ouders een activiteiten programma opgezet. Dagelijks wordt er van 11 tot
12 uur en van 15 tot 16 uur één-op-één gewandeld door een ouder met een bewoner, uiteraard op gepaste
afstand van elkaar van minstens anderhalve meter. Bert, vader van Thijs, coördineert het wandelprogramma.
Inmiddels is ter ondersteuning van de logistiek een speciale groepsapp aangemaakt: 'Wandelouders'.
En af en toe wordt er ook gegolfd op het grasveldje naast Olivier. Dit gebeurt onder leiding van Hubert-Jan, vader
van Guy.
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Kaartenactie
Door Peter en Annie, de ouders van Leroy, is een heel dankbare actie
opgezet. Aan iedereen die Olivier en haar bewoners een goed hart
toedraagt, is gevraagd om aan bewoners en team in deze contactarme
tijd te laten weten dat aan hen wordt gedacht. Daar is massaal op
gereageerd, tot grote blijdschap van team en bewoners.
Er zijn kaarten bezorgd, tekeningen, maar er is ook een taart afgeleverd.
Er zijn zelfs paashaasjes gebracht…

Het team liet weten: 'Namens alle bewoners enorm bedankt voor de grote hoeveelheid kaarten, tekeningen
van familieleden, kleinkinderen en kennissen. Overal hangen kaarten. Bewoners zijn erdoor verrast. Goed te
weten dat er zo aan hen wordt gedacht.'

Bloemenactie

Om bewoners en team te laten weten dat we in gedachten bij hen zijn, en om
iedereen ondanks alles toch in lentestemming te brengen, worden er namens de
ouders regelmatig bloemen bezorgd.
En de kleine lettertjes luiden: 'Voor team en bewoners. Een bloemetje om jullie
op te fleuren. Jullie als team zetten zich geweldig in om het voor onze kinderen
niet te erg te maken. Bedankt voor alles wat jullie doen. Bewoners, jullie doen het
goed samen. Hou dat vol en geniet samen van de lentedagen. Lieve groeten. Alle
ouders'

Paasbrunch

Op eerste paasdag werden de bewoners en de teamleden die op die dag
aan het werk waren, verrast met een overheerlijke paasbrunch,
aangeboden door Boerderijwinkel Het Belvershuys in Haaren en door
Ton en Wilhelmien, de ouders van Ingrid. Prachtig gebaar in barre tijden!

De brunch viel goed in de smaak! Op eerste paasdag konden
alle zorgen even aan de kant.
Het zonnetje scheen toen de paasbrunch werd bezorgd bij
Olivier.
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En verder…
Besturen, overleg met ASVZ en Familieraad

Verder staat het leven even stil. Er is via een videoverbinding vergaderd met
ouders en teamleider Jolanda, en met broers en zussen om hen te
informeren en om wederzijds van elkaar te horen hoe het met iedereen
gaat.
Alle andere (vergader)activiteiten zijn even
in de wachtstand gezet.
In een volgende nieuwsbrief hopen we iedereen weer bij te kunnen praten over
het reilen en zeilen van Olivier, hopelijk onder meer 'normale' omstandigheden.
We zullen dan ook stilstaan bij het afscheid dat we helaas van een paar
teamleden moeten nemen en bij het verwelkomen van enkele nieuwe
teamleden.
Tot dan: blijf fit en blijf elkaar helpen en steunen waar mogelijk! Dan komt er
misschien toch nog iets goeds uit deze bizarre tijd…

Wordt Vriend-van-Olivier!
De 'Vrienden-Van-Olivier' zijn opgericht onder auspiciën van de Vereniging. De activiteiten van
Vrienden kunnen enorm uiteenlopen, zoals een keertje koken, een uitstapje organiseren, de
plantenkas onderhouden, juridische know-how leveren, of het eigen netwerk aanboren om
zaken geregeld te krijgen. Vrienden ontvangen het Oliviernieuws. Nieuwe vrienden zijn altijd
welkom! Vrienden kunnen zich aanmelden bij marjanpollemans@vanolivier.nl. Olivier heeft ook
een Facebook-pagina. Meld je aan en volg Olivier ook zo op de voet. De groep heet Olivier Wooninitiatief.

Meer informatie over Olivier
Zie de website van Olivier www.oliviermoergestel.nl. Voor meer informatie: stuur een e-mail naar
Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan contact met u op.
4

