
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, bijvoor
beeld om binnen de mogelijkheden zinvolle dag
besteding 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. 

Opsteker 
voor iedereen
Locatie Westerkoogweg doet haar uiterste best 
om clinten en medewerkers te beschermen 
en de dagelijkse zorg zo normaal mogelijk voor 
ieder een te laten doorgaan. Een flinke uitdaging, 
die veel van allemaal vraagt. Omdat de jaarlijk
se paasbrunch vanwege het Coronavirus verviel 
ontvingen alle woningen als opsteker een mooie 
hangplant met een zelfgemaakte kaart. Voor de 
clinten was er een leuke kleurwedstrijd in het 
thema Pasen georganiseerd. 

Carlo woont op locatie Westerkoogweg. Vanwege 
het Coronavirus krijgt hij dagbesteding thuis. 
Gelukkig begrijpt Carlo goed waarom het nodig 
is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Carlo had 
een goed idee; hij ging een kaartje maken voor de 
politie. Om hen een hart onder de riem te steken. 
Omdat zij gewoon doorwerken en goed moeten 
opletten of iedereen zich wel aan de regels 
houdt. Wat lief van je Carlo!  

Hart 
onder de riem

Win-win situatie
We blijven massaal thuis om Corona-besmettingen te voorkomen. De maatregelen hebben wel 
grote gevolgen voor de ondernemers. Maar je kunt ze helpen...

Deze twee kanjers brachten onlangs heerlijke zelfgemaakte soep rond van ondernemer Groeneveld 
Eten naar alle woningen van locatie Westerkoogweg. Een mooie winwin situatie; ondernemer een 
hart onder de riem gestoken, clinten heerlijk aan de soep. 

Voetjes van de vloer
Arjan Jonker van Thijcas B.V. uit Zaandam draagt de clinten van locatie Westerkoog een warm hart 
toe. Thijcas B.V. controleert het water en de leidingen van deze locatie op legionellabesmetting. Arjan 
zocht contact met Krul Draaiorgels uit  Leiden en vroeg de heer Krul of hij met zijn draaiorgel bij 
de Westerkoogweg langs wilde komen. Wat was het leuk! Iedereen was blij en er werd uitbundig 
meegedanst. Een ijsje als afsluiter maakte de dag compleet. Dank jullie wel Thijcas B.V. en Krul Draai
orgels! 


