
Lieve zorgmedewerkers, 
 
Wat een vreselijke tijd maken we met ons allen mee. Mensen mogen 
elkaar nauwelijks zien of op een afstand toch even met elkaar te kunnen 
praten. Ouders die hun kinderen en kleinkinderen al weken niet 
nauwelijks hebben gezien. Vreselijk. Ook vreselijk is het om te zien hoe de 
mensen vechten tegen het coronavirus. Vreselijk om te zien hoeveel 
mensen verdriet hebben omdat ze hun dierbare moeten missen omdat deze 
de strijd niet heeft kunnen winnen. Vaak in erbarmelijk omstandigheden 
moet men afscheid nemen van dierbaren. Niemand vraagt om deze 
situatie maar we moeten er wel mee omgaan en wat zijn wij blij met jullie. 
Jullie verzorgen de mensen en jullie hopen dat de mensen er doorheen 
komen. Jullie zien dingen die je nooit meer zal vergeten. Toch staan jullie 
er. Zeker niet alleen om de mensen te verzorgen maar ook om deze 
mensen warmte en liefde te geven. Jullie geven mensen hoop en zijn er 
voor deze mensen die het hard nodig hebben. Dit kan je alleen als je denkt 
aan je medemens en wil dat het mensen goed gaat. 
 

Wij denken aan jullie en willen dit aan jullie laten weten. Wij hebben voor 
ieder van jullie een attentie als blijk van waardering. Het gaat niet om de 
attentie maar om de intentie. We hebben hartjes aan jullie gegeven om aan 
te geven hoeveel waardering we hebben voor wat jullie doen voor de mensen. 
Jullie deden dit altijd al maar nu laten jullie nog eens extra zien waar 
jullie voor staan. 
 

Wij vinden dit geweldig en hopen dat jullie en jullie dierbare gezond 
blijven. Ook hopen wij dat jullie het volhouden om met deze intensiteit 
mensen te verzorgen. 
 

Heel veel complimenten en waardering van het team van RadioTL en 
Boxtels Vertier. Wij hopen dat jullie hier energie en kracht van krijgen om 
iedere dag voor de mensen klaar te staan.  
 

Van ons een hele grote pluim en een ❤   voor jullie zorg. 
 

Heel veel dank  
Team RadioTl en Boxtels Vertier 
 
  


