Geleidelijke activiteiten hervatting vanaf 11 mei 2020

Beste ouders,
Beste kinderen,
Beste begunstigden,
Wij hopen dat jullie niet persoonlijk getroffen zijn door deze coronacrisis en dat het met jullie allen
goed gaat.
Zoals jullie weten is de gezondheid, het welzijn, … van onze kinderen, begunstigden en onze
vrijwilligers van de VZW onze eerste prioriteit.
Om de veiligheidsmaatregelen van de overheid voor onze activiteitensector toe te passen en
aangezien de bezorgdheid van onze vrijwilligers en de onzekerheid naar de volgende
weken/maanden toe, hebben wij beslist om onze deuren gedeeltelijk te heropenen en een aantal
van onze activiteiten op te schorsen tot 1 september 2020
Wat betekent dit voor de komende weken ?
De Consultaties in het kader van psychosociale begeleidingen zullen herstarten vanaf 11 mei 2020
op afspraak met telkens een tijdsoverbrugging tussen twee sessies en het toepassen van de
veiligheidsmaatregelen.
De hipposessies voor kinderen zijn momenteel nog geschorst voor onbepaalde tijd.
De fysische veiligheid van de jongere kinderen kan niet gegarandeerd zijn met het toepassen van
de verplichte social distancing.

De equicoaching sessies voor volwassenen zullen geleidelijk en in beperkte mate herstarten vanaf
11 mei 2020
De vrijwilligersactiviteiten zullen herstarten vanaf 19 mei 2020 telkens individueel, volgens een
zekere planning en het toepassen van de veiligheidsmaatregelen.
De workshops ( zowel creatief als therapeutisch) zullen uitgesteld zijn tot 1 september 2020

De zomerstage 2020, de verjaardagsfeestjes en de bezoeken zullen met veel spijt geschorst zijn
voor een onbepaalde tijd.

Weet goed dat wij de eerste zijn die onder deze beslissingen lijden en begrijpen heel goed jullie
teleurstelling, maar het gaat hier over de gezondheid van elk van ons.
Neem gerust contact op met ons om er samen over te praten.
Wij hopen uit de grond van ons hart dat wij onze volledige activiteiten vanaf 1 september 2020
zullen mogen hervatten als deze coronacrisis het toelaat.
In afwachting om ons terug te zien… neem zorg voor jullie zelf … en voor de andere.
Hartelijke groeten,
Het Our Little Farm Team

