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We hopen dat het goed gaat met u en uw familie en dat u allemaal gezond bent. Uw gezondheid en die van uw
kinderen heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij betreuren het ten zeerste dat we op dit moment geen speciale
activiteiten kunnen plannen, zoals communicatiecursussen en informatieve bijeenkomsten.
Hoewel de geplande datum voor onze Informatiedag (16 mei) nog ver van ons af is lijkt het ons toch beter deze
dag te verschuiven naar een latere datum in het jaar, mede door de verhoogde kwetsbaarheid van onze AS kinderen.
Over de geplande Familiedag (20 juni) in Ouwehands Dierenpark nemen we later een beslissing. Momenteel is
het dierenpark gesloten i.v.m. de coronacrisis. Wij houden u op de hoogte.
Door de beperkte bezoekersregelingen in veel zorginstellingen is het niet altijd mogelijk een bezoek aan uw kinderen te brengen. Voor hun is het moeilijk uit te leggen waarom er geen bezoek meer komt. Als ze hoesten en er
verplegend personeel in beschermende kleding met en mondkappen en gezichtsbescherming binnenkomt kan dat
voor hun zelfs angstaanjagend zijn.
Ook voor kinderen in de thuissituatie verandert er vaak wat: vriendjes en vriendinnetjes komen niet meer langs
en het dagpatroon verandert. Ook voor hen is het belangrijk uitleg te geven waarom dit zo is. Misschien kan een
korte video verhelderend werken. Wij nodigen u uit om daarvoor suggesties aan te dragen. Misschien zien wij
mogelijkheden voor realisatie. Of wellicht hebt u zelf al een manier bedacht om de situatie uit te leggen.
Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet op info@angelmansyndroom.nl
Op de onderstaande websites treft u nuttige suggesties voor deze moeilijke periode:
www.sheerenloo.nl/corona
www.philadelphia.nl/nieuws-details/philadelphia-start-met-hallo-thuis-voor-clienten
www.rivm.nl/coronavirus
Ook in de bijgaande brochure van Gemiva vindt u zinvolle tips:
Zorg voor uzelf en uw geliefden.
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mede namens het bestuur van de vASN,
Rob Heethaar, voorzitter

