
 

  

Aan: alle vrijwilligers van Maatvast 
 
 
Hoofddorp, 19 maart 2020 
 
 
Betreft: Corona maatregelen, hoe houden we de verbinding?  
 
 
 
Beste vrijwilligers van Maatvast,  
 
 
Door het uitbreken van het corona virus is de wereld in een onwerkelijke situatie terecht gekomen. 
Uiteraard hebben deze ontwikkelingen ook Maatvast, haar bezoekers, medewerkers en u als 
vrijwilligers hard geraakt.  
 
Dat we in de achtbaan van ontwikkelingen onze maatregelen moesten nemen is welbeschouwd 
logisch maar daarom niet minder wrang. Immers, Maatvast staat tot in de vezels van haar organisatie 
voor verbinding met de Haarlemmermeerse samenleving, met vooral ook oog voor de meest 
kwetsbare inwoners.  
 
Door het corona virus is fysieke verbinding op dit moment niet mogelijk. De meest kwetsbare 
inwoners zoals zieken en senioren wordt geadviseerd om sociaal contact zoveel mogelijk te 
vermijden.  
Het spreekt voor zich dat dit heeft moeten leiden tot het onvermijdelijke besluit om al onze locaties 
in ieder geval tot en met maandag 6 april te sluiten.  
 
Laten we de verbinding daarbij los in deze periode? Nee, juist niet! Deze verwarrende en zorgelijke 
tijd roept nog meer op om de handen figuurlijk ineen te slaan. Alleen SAMEN komen we door deze 
periode heen. Juist nu is het zaak om elkaar niet los te laten en de verbinding te houden.  
 
Hoe gaan we dat organiseren? Daar waar er behoefte aan is willen het contact met u als onze 
onmisbare vrijwilligers op afstand in stand houden. Onze beheerders en het management van 
Maatvast staan klaar om u telefonisch te woord te staan als u vragen heeft, twijfels, behoefte heeft 
aan een luisterend oor. Schroom dan ook niet om hier gebruik van te maken. In de bijlage bij deze 
brief vindt u een overzicht van onze locaties met daarbij de mailadressen en telefoonnummers van 
de beheerders. Mij, en via mij de overige MT-leden, kunt u te allen tijde bereiken via het mailadres 
info@maatvast.nl We zullen altijd contact opnemen als u uw telefoonnummer achterlaat.  
 
Ready2help 
Daarnaast wil ik u wijzen op het burgernetwerk Ready2help van het Rode Kruis. Ook hier staan 
dagelijks tienduizenden vrijwilligers klaar om mensen in nood een luisterend oor te bieden en waar 
nodig te ondersteunen door de mogelijkheden na te gaan van het doen van boodschappen of het 
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verzorgen van maaltijden voor hen die dit zelf niet meer kunnen. Het telefoonnummer van de 
hulplijn van het Rode Kruis is 070-44 55 888.  
 
Hoe lang de huidige situatie gaat duren, valt niet te voorspellen. Zelf ben ik er van overtuigd dat we 
er door komen. Door verbinding te houden, oog te hebben voor je naasten en elkaar waar mogelijk 
te helpen.  
 
Ik hoop u snel in goede gezondheid weer te treffen in een van onze locaties en wens u heel veel 
sterkte.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Maarten Askamp 
Directeur 
 
 
 
 
Bijlage: overzicht Maatvast accommodaties - contactgegevens 
 
 
 
 
 


