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Een geweldig gebaar 
van BEJO zaden.
In April werden er grote
bossen tulpen bezorgt voor 
al onze medewerkers.
Een geweldig gebaar wat 
door iedereen enorm werd
gewaardeerd

Tulpen voor
Medewerkers
Midgard

Bewoners mogen niet meer naar huis
en dat is heel vervelend. Gelukkig is
dat later wel weer mogel�k, mits......ja
we weten het, als alle
veiligheidsmaatregelen maar in acht
worden genomen. Ook kunnen
ouders lekker wandelen met hun zoon
of dochter en is er een speciale
bezoekersruimte waar men elkaar kan
treffen in het weekend, maar wel op
afspraak.

Corona

En toen werd alles anders, ook op
Midgard. 
Het terrein was vanaf dat moment
niet meer toegankel�k voor
buitenstaanders en werd het
dagel�kse leven van onze bewoners
volledig anders

VANAF MAART IN DE BAN VAN ..........

Elke groep bl�ft in z�n eigen "bubbel"
Naar de werkplaats gaan was niet
meer mogel�k, dus wordt er vanaf dat
moment gewerkt op de eigen groep
of met elkaar in een andere ruimte.

Bewoners kleuren
voor onze ouderen

In het voorjaar hebben de bewoners
van Midgard �verig gekleurd. Heel
veel kleurplaten z�n in die periode
verzonden naar verzorgingstehuizen
in de buurt. Daar werden de
tekeningen met veel warmte
ontvangen. 

         WE DOEN HET SAMEN



Terugblik

De Stichting Vrienden van Midgard
liet een draaiorgel langs komen. Wat
een groot succes. 
Onze bewoners genoten.

         WE DOEN HET SAMEN

Het Management liet op elke
groep een bedank-taart
bezorgen. 
En zo werd er met elkaar het
beste van gemaakt.
Duidel�k werd wel, dat onze
bewoners toch weer heel
flexibel waren en vaak eerder
de "nieuwe" werkel�kheid
aanvaarden dat w� mede-
werkers.

     

Ondanks alle beperkingen is er met
regelmaat iets leuks voor de
bewoners georganiseerd. Het weer
hielp ons gelukkig daarb� en zo z�n er
diverse tuinconcerten gegeven, waar
we allemaal erg bl� van werden.



En dan in oktober is er toch ook een
coronauitbraak op Midgard.
Op de Jephta z�n b�na alle bewoners
besmet, dus moet de groep in
quarantaine. 10 dagen lang binnen
bl�ven. Een ingr�pende gebeurtenis,
zowel voor bewoners als
medewerkers.
Er moet gewerkt worden in volledige
beschermde kleding, volgens een vast
protocol aangetrokken.
Het is niet niks.
Een aantal bewoners z�n behoorl�k
ziek, maar uiteindel�k hoeft er
niemand naar het ziekenhuis. 
Later in november, volgt onze
kindergroep Elfgard, ook in
quarantaine. 
Medewerkers worden getest b�
klachten en dan duurt zo'n
quarantaine ook nog eens langer dan
10 dagen. 
Iedereen leeft mee en het is heel mooi
dat we elkaar zo steunen!

        

                     WE DOEN HET SAMEN

TERUGBLIK



En zo ging de lente, de zomer en de herfst voorb� op
Midgard en z�n we nu alweer in december belandt.
Het is een raar jaar geweest, wat veel van een ieder
heeft gevraagd. Er z�n heel veel extra diensten
gedraaid omdat natuurl�k de zorg goed door moet
gaan. Dit merken we nu best wel allemaal.                
 En we z�n er nog niet........
Naast al deze corona perikelen, gaan natuurl�k ook
alle ander zaken door.
Zo ligt de begroting alweer klaar voor het nieuwe jaar
en zullen we ook dan weer alle riemen moeten
b�zetten.
We hopen natuurl�k van harte, dat ergens in 2021 het
allemaal weer wat normaler zal worden en we het
virus onder controle kr�gen. We snakken allemaal
naar een knuffel, een arm om je heen en gewoon
lekker b� elkaar mogen z�n.
Jullie, onze vr�willigers z�n het afgelopen jaar ook
door corona op de achtergrond geraakt. Gelukkig
konden we soms toch nog een beroep op jullie doen,
b�voorbeeld in het tuinonderhoud, de linnenkamer, de
keuken, de verzorging van onze dieren in de
weekenden, het wegbrengen van testen, het
rondbezorgen van beschermingsmiddelen voor de
hele stichting ,muziek maken en soms zelfs wandelen
of fietsen met bewoners, dus dat is echt heel erg f�n!
                           WE DOEN HET SAMEN

                     TERUGBLIK



Hoewel natuul�k ook alle vieringen dit
jaar niet door konden gaan, hebben
we zoveel mogel�k alternatieven
gevonden. Dan zie je toch, dat corona
ook creativiteit met zich meebrengt.
Niet denken in wat niet kan, maar
deken in wat wel nog mogel�k is.

         WE DOEN HET SAMEN

VIERINGEN



En zo staan we aan de vooravond van
het nieuwe jaar. 
Helaas is er dit jaar, ook door corona,
geen gezamenl�ke kerstviering.

Maar, zoals al eerder aangeven, zal
ook het  nieuwe jaar in vele opzichten
weer een uitdaging worden. Ook voor
onze vr�willigers is er e.e.a. verandert.
Zo is de jaarl�kse kerstbonus
vervallen en zal er geen uitje in de
zomer meer mogel�k z�n.                          
Dat is heel jammer, maar helaas is het
niet anders. Toch zullen we er met
elkaar het beste van maken en hoop
ik jullie allemaal over enkele maanden
weer in goede gezondheid te mogen
ontmoeten, zodat we gezellig een
kopje koffie kunnen drinken in de
Koperen Koning.

Rest m� iedereen mooie kerstdagen
toe te wensen en een goed en
gezond Nieuwjaar ook voor jullie
dierbaren.

                               
                          Warme groet, Loes

NIEUWJAAR

Het geesteslicht te dragen                                  
in de winternacht der wereld,                             
m�n hartendrang streeft het gelukzalig na,
opdat zielenkiemen lichtend                               
in wereldgronden wortelen,                                
En Gods woord in het duister van de zinnen
openbarend al het z�n doorklinkt.


