
Elkaar anders ontmoeten - elkaar 
helpen op afstand 
Team Perspectief leert video-bellen 
Wat heeft ons team de afgelopen weken moeten wennen aan deze 
Corona-situatie. Al onze agenda’s konden de prullenbak in.  
Activiteiten en bijeenkomsten werden uitgesteld. Opeens moesten we 
cliënten/deelnemers afbellen en gaan thuiswerken. Dat thuiswerken is 
voor de meeste medewerkers geen probleem. We werken wel vaker op 
andere locaties dan in het Molenhuis. Maar ja, nu zijn ook onze partners 
en kinderen thuis. 


Hoe regel je 
een rustige 
plek om te 
werken? 


Waar gaat 
iedereen 
zitten in huis? 


Op zolder, 
waar alle 
wasgoed 
staat te 
drogen?


Aan de 
keukentafel 
waar je goed 
zicht hebt op 
de rommel op 
de aanrecht?


In de huiskamer waar de radio ook lekker hard aan staat, omdat manlief 
daar zit te werken.  
De kamers van kinderen zijn ook bezet, zij moeten huiswerk maken en 
hebben contact met hun leerkracht via de computer. 


Er wordt door ons veel digitaal geregeld: van achterstallige administratie 
tot eventjes snel een e-mailtje. We nemen de tijd om nieuwe activiteiten 
uit te werken, bellen regelmatig met cliënten/deelnemers en vrijwilligers of 
maken beweeg- of muziekfilmpjes voor sociale media. We overleggen via 
video-bellen met collega’s en andere organisaties.  
Maaaaar, daar is niet iedereen handig in. Af en toe is het zeer vermakelijk.  
 
Kortom we doen dingen die we normaal niet echt deden en we missen 
jullie, maar we houden vol!
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TIP: THUIS LESGEVEN  
EN FUN! 

Kijk eens op deze website 

 www.thuisinderuimte.nl 

Hier kun je lessen, activiteiten en 
informatie over de wereld van de 

ruimtevaart vinden. Met dank 
aan o.a. Andre Kuipers en Space 

Expo
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De Kunstroute-voorbereidingen 
Wat zitten we toch in een vreemde, onzekere tijd met z'n allen. 
Ondanks dat zijn de Kunstroute-voorbereidingen voor deze 15-jarige 
jubileum editie toch al in volle gang. 
Maar liefst 36 kunstenaars hebben zich dit jaar aangemeld. Dat is het 
grootste aantal aanmeldingen ooit!


Naast deze grote groep kunstenaars biedt deze Kunstroute ook iets 
extra's en zeer exclusiefs: maar dat houden we voorlopig nog even 
geheim!


We hopen natuurlijk dat iedereen goed en gezond door deze Corona-
virustijd komt en dat we in het weekend van 19 en 20 september 
heerlijk op de fiets langs de Kunstroute kunnen gaan.


We houden alle richtlijnen van het RIVM goed in de gaten en zullen 
jullie op de hoogte blijven houden!


15e Kunstroute Beuningen: 19 en 20 september 2020 
www.kunstroutebeuningen.nl 
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MANDELA OM TE 
KLEUREN 

Hou je van kleuren? 
Kijk dan ook eens 
op deze website: 

http://
www.mandalakleur

platen.nl 
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