
De collega's van de vakgroep Beweging hebben 
speciaal voor onze clinten en medewerkers een 
filmpje over bewegen thuis gemaakt. Wat een 
mooi initiatief! Zo kunnen zij in hun woning toch 
fijn in beweging blijven.  

In beweging 
thuis #stayfit

Blij met viooltjes
De medewerkers van De Groene Hoek hebben bij 
veel woningen van locatie Spinnekop en Kwadij-
kerpark een kleurrijke attentie voor de deur ge-

zet. Om de clinten en collega's een beetje op te 
vrolijken in deze roerige tijd. Dank jullie wel voor 
dit mooie gebaar! 

Liedje-to-go
Ook de afdeling Muziek kwam met een mooi 
initiatief: liedje-to-go. Zo kon je een wandeling 
maken langs het muzieklokaal en daar je favorie-

te liedje aanvragen. Melissa en Jacq speelden het 
dan op de gitaar en zongen er uit volle borst bij. 
Wat een feestje was dat! 

Zorg voor elkaar
Het Coronavirus houdt Nederland behoorlijk in 
de greep. We volgen bij Prinsenstichting uiter-
aard continu de ontwikkelingen en landelijke 
richtlijnen van het RIVM en de GGD. De maat-
regelen die nodig zijn om elkaar te beschermen, 
vragen veel van clinten, ouders/verwanten, van 
begeleiders en vrijwilligers. We zijn trots om te 

zien hoe we hier samen het beste van maken. 
De creativiteit die ontstaat is groot, bijvoorbeeld 
om binnen de mogelijkheden zinvolle dagbe-
steding te blijven vormgeven. En ook elkaar een 
hart onder de riem steken in deze tijd. Een greep 
uit de initiatieven brengen we in beeld op deze 
pagina. 

Prinsenstichting zet alles op alles om haar clin-
ten en medewerkers te beschermen en de da-
gelijkse zorg zo normaal mogelijk voor iedereen 
te laten doorgaan. Een flinke uitdaging, die veel 
van ons allemaal vraagt. Maar waar we met el-
kaar ook veel van leren. Om onze medewerkers 
te laten weten hoe trots we op hen zijn ontvin-
gen zij afgelopen week een bedankkaartje in de 
brievenbus. 

Hart voor jou


