Nieuwsbrief Lions Club Doetinchem

Coronavirus: de stand van zaken per 28 maart 2020

De Nederlandse regering heeft tijdens de persconferentie over de corona pandemie van 23
maart 2020 verscherpte maatregelen aangekondigd. Hierdoor zijn wij genoodzaakt onze
activiteiten aan te passen.:

Wij zijn genoodzaakt tot 1 juni 2020:
● Alle lopende clubavonden en clubactiviteiten te annuleren;
● Mogelijke internationale activiteiten (Jumelages e.d.) af te zeggen;
● Alle geplande activiteiten met derden te annuleren, c.q. uit te stellen;
● Niet mee te werken aan door derden georganiseerde activiteiten die toch doorgaan;
● Daar waar personen van uw club betrokken zijn bij Jeuguitwisselings-projecten geen
verplichtingen aan te gaan (zoals het boeken van vliegreizen). Het complete Lionsjeugduitwisselingsprogramma 2020 is afgelast. Dat betekent dat vanuit Nederland
deze zomer geen jongeren naar jeugdkampen in andere landen worden uitgezonden
en dat wij in Nederland deze zomer ook geen buitenlandse jongeren ontvangen. Alle
betrokkenen hebben daarover inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.
● Nationale Actiedag van 18 april 2020, ‘Lions doen’, is geannuleerd en wordt nu 21
april 2021

Ik besef dat het vervelend is om een reeds lang geplande activiteit te moeten annuleren of
uit te moeten stellen, maar het is van groot belang dat wij daarbij denken aan de gezondheid
van de mensen die deze activiteit zouden bezoeken. Wij moeten ons ook realiseren dat wij
een aansprakelijkheid hebben.
Al deze maatregelen hebben invloed op de rest van ons fiscal-jaar. Het verbod op
bijeenkomsten tot 1 juni 2020 betekent dat het jaarprogramma’s niet of nauwelijks meer kan
worden uitgevoerd. Hopelijk lukt het ons om juist nu met enige creativiteit inhoud te geven
aan de ‘We Serve’-gedachte en om vooral in de vorm van actieve ondersteuning de
komende maanden hulp te bieden aan degenen die hulp hard nodig hebben.
Ik wil jullie daarom vragen goede initiatieven / vragen of ideeën met mij te delen via de mail,
zodat wij elkaar of een ander misschien kunnen helpen.
Mijn mailadres is: RCWKUIPERS@GMAIL.COM

Ik zal vervolgens zorgen dat de berichten op onze website belanden en jullie met enige
regelmaat deelgenoot maken van deze webpagina.

Ik wil daarom zelf beginnen met de onderstaand, eerder verstuurd bericht, opnieuw onder de
aandacht te brengen:

Anpakker Koen Matas (21) heeft zojuist zijn app HobJob gelanceerd om
te helpen in tijden van crisis
Tijdens onze Pak An pitchnight vertelde Koen over zijn klusjesplatform. Op 1
april zou hij live gaan. Maar nu de wereld er anders uitziet, heeft Koen besloten
de app in te zetten om hulp in de Achterhoek te coördineren.
Hij zegt daar zelf over:
Mijn naam is Koen Matas, ik ben de oprichter van het klusjes platform HopJob.
Ik stuur dit bericht omdat ik graag gratis mijn hulp samen met die van HopJob
wil aanbieden in deze moeilijke tijden, want we slaan ons hier maar op één
manier doorheen, door solidair te zijn en op te komen voor elkaar.
Door de uitbraak van het Coronavirus zijn er veel mensen in Nederland die
behoefte hebben aan hulp; dit zijn de ouderen en kwetsbaren. In deze moeilijke
tijden is het belangrijk dat we er als Nederlanders voor elkaar zijn.
Als oprichter van HopJob bied ik gebruik van de app in deze periode geheel
gratis aan voor iedereen die hulp nodig heeft en/of bereid is om zich vrijwillig in
te zetten voor de ouderen en kwetsbaren die noodgedwongen binnen zitten.
De infrastructuur van onze app is perfect voor het plaatsen van oproepen en/of
hulp. Het filtert de klusjes zodat het klusje wat het dichtst bij je in de buurt is
bovenaan komt te staan. Hierdoor zie je in één oogopslag wie er in jouw buurt
hulp nodig heeft of dit aanbiedt.
Dit is een oproep aan iedereen die, door het wegvallen van werk of studie, zijn
beschikbaar gekomen tijd graag wil gebruiken om zijn hulpbehoevende
medemens een handje te helpen. Denk aan boodschappen doen, hond uitlaten
of op de kinderen van onze zorgtoppers passen.
Ben je kwetsbaar en/of heb je hulp nodig? Plaats je vraag op de HopJob app en
laat ons je helpen!
Samen staan we sterk!
Met vriendelijke groet,
Koen Matas

Help jij Koen door zoveel mogelijk te vertellen dat deze app er is?
Download de app en zet er gelijk ook even je eigen aanbod op. Hoe
meer, hoe beter.
Downloaden kan in de App Store of via Google Play.
Deel zoveel mogelijk het bericht op Facebook, Instagram of LinkedIn.

Wij zijn ontzettend trots op deze Ondernemende Held!
Good gaon! Zeker nu

Ook website: www.coronahulpachterhoek.nl kan een inspiratiebron zijn!

Toon van Oudheusden

Beste lions en papillons,
Het is mijn droevige taak jullie te informeren over het overlijden van ons lid Toon van
Oudheusden afgelopen 21 maart. Toon is 87 jaar geworden. De laatste jaren liet de
gezondheidstoestand van Toon veel te wensen over en als je daar naar informeerde op een
clubbijeenkomst gaf hij steevast hetzelfde, blijmoedige antwoord: "Slecht, maar stabiel
slecht."
Op een later moment zal er nog een herdenkingsdienst voor Toon worden gehouden.
Informatie daarover volgt tezijnertijd.
Met lionsgroet,
Bart van der Laan
secretaris LC Doetinchem

De Gelderlander 18 maart 2020

Peet Rothuis
Het herstel na de longoperatie gaat nu gelukkig voorspoedig.
Nu nog proberen wat meer energie te krijgen.
De focus ligt ook op de bestrijding van de Avium bacterie waarvoor ik een kuur van tabletten
slik en de verwachting is dat dit in het najaar aan een eind komt.
Momenteel ben ik samen met Karena in quarantaine om elk risico op besmetting met corona
te voorkomen.
Hopelijk wordt het virus nu snel verslagen want naast het enorme menselijk leed is de
economische schade ook niet te overzien.
Langs deze weg wil ik bedanken voor de vele reacties die ik de afgelopen tijd heb ontvangen
en ik hoop snel weer van de partij te kunnen zijn.
Groeten Peet

Met ontsteltenis en veel verdriet hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden
van

Rob Viveen
op 21 maart jl. in Deventer.

Rob was een Lion in hart en nieren. Op districts- en landelijk niveau heeft hij veel belangrijke
functies vervuld. We hebben Rob leren kennen als een gedreven, enthousiaste man die
stond voor wat hem dierbaar was. Rob was een verbinder. Met humor wist hij mensen aan
zich te binden en dingen te bereiken die soms onmogelijk leken.
Als Lion, maar vooral als vriend, missen we hem nu al.
We wensen Mieke en de kinderen heel veel sterkte in de komende tijd.
Namens het district 110BZ
Namens het MD 110
Jeannette Peters-La Brijn
Paul Janmaat
Districtsgouverneur
Voorzitter van de Gouverneursraad.
Link naar uitgebreide nieuwsbrief over Rob:
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