NIEUWS OVER DIVOO ZORG- EN AAIPROJECTEN

LENTE 2020- NUMMER 23

Dit is een bijzondere tijd om een nieuwsbrief te maken. Wat
moet ik nu? Jullie een prettige Pasen toewensen zonder dat
ik weet hoe het met jullie gaat. Misschien zijn er toch zieken,
jijzelf of iemand in je omgeving. Iedereen is ongerust en degenen die alleen zijn voelen zich misschien eenzaam. Aan
de andere kant is het weer opvallend hoe sterk sommige
mensen zijn. Ze maken er het beste van, doen achterstallige
klusjes, bellen en appen elkaar of pakken lang vergeten
hobby’s op. Toch is het voor niemand een makkelijke tijd!
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Natuurlijk denk ik daarbij aan de voor ons zo vertrouwde gezichten van het verzorgend personeel in de woonzorghuizen
en aan de activiteitenbegeleiders die nu alle zeilen moeten
bijzetten zo zonder vrijwilligers. En vooral aan de bewoners
die we zo goed hebben leren kennen. Je vraagt je toch af
hoe het met hen gaat en of ze het kunnen begrijpen waarom
er plotseling niemand meer op bezoek kan komen Zelfs de
vertrouwde contacten met de directe familie vallen weg.
We hopen maar dat dit allemaal snel voorbij zal gaan maar ik
bereid me erop voor dat we hier nog wel een hele poos mee
te maken zullen hebben. Ik ben blij dat we op 12 maart al
besloten hebben om niet meer met onze honden op bezoek
te gaan in de woonzorghuizen. Het is eigenlijk nog maar
even geleden dat ik daar over twijfelde maar het was fijn om
veel berichtjes van jullie te krijgen met de opmerking dat het
een prima beslissing was. Een paar dagen later kreeg ik
haast van alle huizen het bericht dat bezoekers niet meer
konden komen.
Nu maar afwachten wanneer we weer kunnen beginnen,
misschien zelfs wel pas na de grote vakantie. Ik hoop dat jullie daarna weer evenveel zin hebben om te komen. Er hadden zich een paar nieuwe vrijwilligers aangemeld die niet
eens meer de kans hadden om een keer te komen meedraaien. We rekenen nog steeds op jullie wanneer we weer
in actie mogen komen.
Tot die tijd heel veel sterkte. Doe voorzichtig! Probeer je
partner of kinderen (voor zover aanwezig) niet achter het behang te plakken. Geef je hond (als je die hebt) een extra
knuffel, doe voorzichtig en probeer GEZOND te blijven!
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Voorjaarswandeling
Na de viering van ons jubileum met de geslaagde kookworkshop maakten we een tijd geleden plannen om in het
voorjaar een wandeling voor
de vrijwilligers te organiseren. We zijn vorige keer heel
gastvrij ontvangen bij theetuin ‘De Hichte’. Voor ons
een ideale plek om een
lunch te combineren met
een mooie wandeling. Vanuit de theetuin kun je namelijk zo het prachtige natuurgebied ‘De Groenzoom’ inlopen. Dus dit was voor
herhaling vatbaar. Suzanne
nam contact op met ‘De
Hichte’, de afspraak was
snel gemaakt en de datum
van 20 juni vastgelegd. Natuurlijk wist niemand toen
nog wat er allemaal stond te gebeuren.
Toch blijven we optimistisch, misschien tegen beter weten in
daarom blijft, in overleg met ‘De Hichte’, de afspraak staan.
Dus we hopen dat jullie voorlopig de datum van 20 juni, van
12 tot 2 uur, willen vrijhouden in jullie agenda. Iedereen is
welkom; aai- en wandelvrijwilligers en introducees en natuurlijk onze belangrijkste vrijwilligers; de honden. Aanmelden lijkt op dit moment wat voorbarig, dus dat hoef je nog
niet te doen.
Mocht de wandeling niet door kunnen gaan, dan verplaatsen we een en ander zeker naar een latere datum. Ik hoop
dat jullie er allemaal zin in hebben om elkaar weer eens te
zien.
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WORD
DONATEUR!
AL VOOR 12 EURO PER
JAAR KUNT U DONATEUR ZIJN VAN DIVOO.
ZORG DAT WIJ LIEFDE EN
KAMERAADSCHAP KUNNEN BRENGEN EN GEEF!
Ga naar www.divoo.nl voor meer
informatie.
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Bestuurswisseling
Dit is de laatste nieuwsbrief die ik voor jullie geschreven heb
en dat is niet het enige wat er voor mij gaat veranderen. Ik
heb besloten om m.i.v. juli geen voorzitter meer van DIVOO
te zijn en ook geen deel meer uit te maken van het bestuur.
Niet omdat ik er geen plezier meer in heb, zeker niet. De
sfeer in het bestuur is prima. We overleggen in goede harmonie en pakken de taken gezamenlijk op. Het is alleen
voor een stichting beter als er fris bloed in een bestuur
komt. Nieuwe ideeën en nieuw enthousiasme zijn af en toe
echt nodig. Ik heb het 10 jaar gedaan en dat leek me wel
een mooie mijlpaal om te stoppen.
Liesbeth zal mij opvolgen als voorzitter en ook, samen met
Cintha, de nieuwsbrief gaan maken. Zij zal dat ongetwijfeld
prima gaan doen.
Barbara Beernink, heeft toegezegd dat ze in het bestuur wil
komen. Barbara is al veel jaren een trouwe aaivrijwilligster
in De Tuinen. We zijn heel blij dat ze het leuk vindt om mee
te doen. Annemarie is al een poosje geleden als bestuurslid
begonnen en zo hebben we een mooie mengeling van
nieuwe bestuursleden en van mensen die al wat langer
meedraaien. De precieze verdeling van de taken tussen
Suzan, Christien, Annemarie en Barbara volgt nog.
Sonja en Annemarie blijven de coördinatie voor de wandelaars doen. Een paar wandelaars hebben nog een tijd een
hondje uit gelaten voor een mevrouw die al eerder hulp bij
ons gevraagd heeft. Dit is nu min of meer afgerond. Verdere
aanvragen hebben we nog niet gekregen en mochten we
die wel krijgen dan is het zaak om goed na te gaan of het
hier een corona patiënt betreft en wat voor risico de vrijwilligers daarbij willen en kunnen lopen. Tot op heden is dat nog
niet gebeurd, dus daar kunnen we eventueel tegen die tijd
nog over beslissen.
Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes. Ik blijf nog wel
naar de aaiuurtjes komen met mijn hond Gijs, hoewel hij
nog vaak een beetje te opgewonden is om een goede aaihond te zijn. Maar wie weet komt dat nog.
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MELANY

Op 14 maart kreeg ik van
John het treurige bericht dat
zijn hondje Melany was overleden. Na het verlies van Fiffi
een paar jaar geleden hadden John en Joke nog de
troost van Melany, maar nu
zijn ze helemaal zonder
hond. Altijd moeilijk, want
wat kun je zo’n beestje missen! Zeker nu het toch al een
heel lastige periode is voor
iedereen. Melany was een
ideaal aaihondje met veel
ervaring want John is vanaf
het eerste uur betrokken geweest bij DIVOO. John ging
met allebei de honden op
aai-bezoek in Petrus en in de
Tuinen. We wensen Joke en
John veel sterkte en we willen jullie, ook namens alle
bewoners van de woonzorgcentra, bedanken voor alle
fijne momenten die ze met
jullie honden hebben beleefd.
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Tips met je huisdier thuis tijdens corona

klik op de tekst hierboven voor de link naar de webpagina

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn veel
mensen momenteel vaker thuis of thuis aan het werk. In veel
gevallen met huisdier! De extra tijd samen met je huisdier
biedt ook voordelen! Hierbij een paar leuke tips voor als je
komende tijd extra veel thuis bent met je huisdier.
Binnen spelen met je hond
Ben je veel thuis (aan het werk), dan heb je niet de hele dag
tijd om samen met je hond te besteden. Dat hoeft ook niet!
Als je extra veel thuis bent, houd dan voor jezelf en je huisdier zoveel mogelijk dezelfde routine aan als normaal. Je
huisdier is hier namelijk aan gewend en ook voor jezelf is het
fijn om hetzelfde ritme en dezelfde werktijden als normaal
aan te houden. Het is dan ideaal als je huisdier zichzelf ook
lekker kan vermaken. Geef je hond hiervoor een uitdagend
speeltje waar hij zijn energie in kwijt kan en een tijdje mee
bezig is. Wist je dat honden zelfs televisie kijken? Ja echt!
Een potje tennis en natuurprogramma’s met andere dieren
zijn vaak favoriet.
Hondenspeeltjes voor alleen vermaak
Rubberen hondenspeeltjes zijn uitermate geschikt voor alleen vermaak. Houd altijd een oogje in het zeil als je je hond
alleen laat spelen.
Denkspelletjes voor honden
Denkspellen, oftewel braingames, voor honden zijn te vergelijken met een puzzel voor het baasje. Het brein wordt gestimuleerd en de hond kan hierin zeker zijn energie kwijt!
Daarnaast zijn deze spelletjes heel interessant en leerzaam.
Er zijn veel type braingames, van een snackbal tot trainingsspellen. Een kwartier ‘puzzelen’ voor de hond staat gelijk
aan een uur wandelen. Daarna houdt hij een voldaan gevoel
over door de gevonden beloning na het ‘puzzelen’. Tijd om
uit te rusten dus!
Kinderen en de hond thuis
Grote kans dat je kinderen nu ook thuis zijn. Een leuk voordeel om extra veel samen met de hond te spelen en ook
leuk vermaak voor de kids! Hiervoor zijn verschillende leuke
spellen voor binnen die de onderlinge band versterken.
Denk aan samen verstoppertje spelen, balletje balletje of het
leren van nieuwe commando’s. Ook trekspellen zijn erg geschikt om samen te spelen..
Buiten spelen met je hond
Als je geen klachten hebt zoals griep, koorts of verkoudheidsklachten, kun je gewoon met je hond naar buiten. De
hond is van nature een jager. Tijdens een wandeling met je
hond zijn apporteerspellen ideaal om beweging van je hond
te stimuleren.
VEEL SUCCES!
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Sommige van jullie zullen mij al wel kennen maar vele
van jullie ook niet.
Ik ben Barbara Beernink en kom al zo’n 5 jaar in de tuinen met mijn honden Roxy van 12 jaar en Yogi van 4
jaar.
Beide gezellige labradors.
Nu werd ik pas gevraagd of ik mee wilden helpen binnen
het bestuur van DIVOO.
Hier heb ik natuurlijk ja op gezegd.
Als algemeen bestuurslid zal ik me voorlopig bezig gaan
houden met de aai schema's en met het plaatsen van
eventuele nieuwsberichten in de krant.
Vanwege het corona virus staat alles nu op een laag pitje,
maar hopelijk mogen we snel weer naar de mensen toe
met onze honden.
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