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Lieve vrienden, 
 
De wereld waarin wij leven en daarmee ook onze levens zijn voorgoed 
veranderd. Wat ondanks deze veranderingen en voortdurende uitdagingen 
niet is veranderd, is onze vastberadenheid om de kinderen een veilige 
omgeving te bieden waarin zij zich kunnen ontplooien.  
 
Het bestuur heeft in de 3e week van maart uit voorzorg en voor de veiligheid 
van de soms kwetsbare  kinderen besloten over te gaan tot een lockdown 
voor het tehuis. Dit betekende dat niemand, personeel maar ook de 
kinderen, het tehuis mocht binnengaan of verlaten. Alle boodschappen, 
medicijnen, kippenvoer en andere benodigheden werden bij het toegangshek 
neergelegd waar het personeel deze goederen kon ophalen en desinfecteren 
voordat ze op het terrein van het tehuis werden opgeslagen en gebruikt.  
 
Inmiddels zijn we vier maanden verder en we mogen concluderen dat het 
onverwacht goed gaat. De kinderen gedragen zich voorbeeldig, ze zijn rustig 
en geconcentreerd bezig met de aan hen toegewezen taken. Ook is met de 
hulp van twee leerkrachten onderwijs thuis opgestart voor zowel de oudere 
kinderen als de kleuters. Dit is voor de kinderen een welkome afwisseling met 
de dagelijkse activiteiten.  
 
Nu de scholen zijn gesloten, zijn alle kinderen thuis. Nicky, die het tehuis had 
verlaten om bij zijn oom te gaan wonen, was op bezoek toen de lockdown 
van kracht werd. Hij zou juist starten met een opleiding om loodgieter te 
worden, maar door de sluiting van alle opleidingsinstituten is dit plan 
voorlopig opgeschort. 
 
Een aantal van de jongvolwassenen die in de toerismesector werken, hebben 
hun baan verloren. Het tehuis voorziet hen van wat levensmiddelen waarmee 
we ze in deze moeilijke omstandigheden enigszins proberen te ondersteunen. 
 
De moestuin staat er goed bij. We hebben groente- en kruidenzaden als een 
donatie ontvangen en de kinderen hebben er veel plezier in om deze te 
verzorgen en te zien groeien. Waarschijnlijk zal het tehuis binnenkort voor 
haar dagelijkse behoefte aan groente voor circa 80% zelfvoorzienend zijn. 
 
Met de onzekerheid die is ontstaan door de huidige pandemie heeft het 
bestuur besloten een aantal van de maatregelen permanent te maken. 
Prioriteit is de kinderen bewust te maken van de gevaren die de pandemie 
met zich meebrengt. We hopen dat enkele eenvoudige maatregelen, zoals 
handen wassen, social distancing en het dragen van een mondkapje voor hen 
een tweede natuur zullen worden. 
 
Hartelijk dank voor alle support en aanmoediging in deze moeilijke tijden.  
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