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In deze roerige tijden die gekenmerkt worden door beperkingen, is het zoeken naar dingen die wel
mogen en wel kunnen hetgeen iets wat ons energie geeft. Laat je in je doen en laten niet
ontmoedigen maar blijf uitkijken naar mogelijkheden. Inmiddels zijn we geopend en kijken we
voorzichtig weer vooruit. Veel kan al wel …

Goed nieuws: We zijn weer open voor u!
Door Anje Andriessen
Velen van u hebben we de afgelopen weken
telefonisch gesproken. Het was fijn om even
contact met u te hebben en te horen hoe het
met u gaat. We misten het persoonlijke contact
wel en zijn dan ook blij dat we u weer kunnen
ontmoeten in ons huis.
Om ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt voor
u én voor onze vrijwilligers passen we de
richtlijnen en maatregelen toe, zoals deze
worden gegeven door het RIVM.
De 1.5 meter afstand kan worden gehandhaafd
door allerlei aanpassingen in onze ruimtes en in
ons aanbod. Looproutes en zitplaatsen zijn
duidelijk aangegeven en we besteden optimale
aandacht aan hygiëne.
Het is door alle genomen maatregelen helaas
voorlopig niet mogelijk om spontaan binnen te
lopen. Als u ons wilt bezoeken, kan dit alleen op
afspraak. Wij weten dan precies hoeveel gasten
in het huis zijn. Een afspraak maken kan via 0262133196 of via aanmelden@thharnhem.nl
Wij kijken in overleg met u wat een geschikt
moment is om langs te komen. Laat dit u niet
weerhouden voor een bezoekje; onze
gastvrouwen staan als altijd voor u klaar om
naar u te luisteren en met u te praten over wat
u bezighoudt.
Gasten én vrijwilligers zijn verplicht voor hun
komst de gezondheidscheck (zie plaatje) te
doen. Wordt een van de vragen beantwoord
met “ja” mag men niet komen.

In de agenda op onze website vindt u onze
activiteiten. Sommige daarvan kunnen weer
gegeven worden in het huis, andere blijven
voorlopig online of telefonisch. Doe mee!
Aanmelden kan onder elke activiteit.
We passen onze openingstijden aan: dinsdag
t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Dit geldt
tot in ieder geval 1 september a.s.
Ons plan van aanpak ligt ter inzage in het huis,
maar u kunt het ook vinden op onze website
onder “Voor u”.
Tot ziens in het THHA! We kijken uit naar uw
komst, dus pak de telefoon of stuur een mail.
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Oncologisch centrum
Door Anje Andriessen
Sinds 1 juni zijn onze gastvrouwen, samen met
gastvrouwen van het Braamhuis in Zevenaar,
weer aanwezig op het Oncologisch Centrum van
Rijnstate.
Hoewel de meeste afspraken nog zoveel
mogelijk telefonisch worden afgehandeld,
komen er weer patiënten naar het centrum.
Zij worden gevraagd om zoveel mogelijk alleen
te komen naar de afspraken; het is daarom
extra fijn dat onze gastvrouwen er zijn. Zij
stellen patiënten eventueel gerust tijdens het
wachten of vangen hen op na de gesprekken
met de artsen of verpleegkundigen, zodat ze er
niet alleen voor staan op spannende en
verdrietige momenten. Maar ook wordt het
delen van goed nieuws en blijdschap als heel
fijn ervaren door de patiënten. We zijn dan ook
blij dat onze gastvrouwen weer aanwezig
kunnen zijn op het Oncologisch Centrum.
Natuurlijk worden alle maatregelen, zoals het
ziekenhuis ze neemt, door onze gastvrouwen
nageleefd. Het is dus veilig voor de patiënten en
voor onze gastvrouwen om met elkaar in
gesprek te gaan.
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Kopij aanleveren
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