
Beste familieleden van bewoners van woonzorgvoorziening de Eikenhorst. 

Ik wil me graag even voorstellen: ik ben Kees, een broer van Anneke die woont in de Eikenhorst.  

We weten allemaal dat het zware tijden zijn voor veel mensen in de huidige Corona crisis. We weten 

ook dat het voor ons familielid in de woonvoorziening moeilijk is om te bevatten wat de beperkingen 

en de regels zijn en waarom ze er zijn. De begeleiding heeft een extra zware taak aan het uitleggen 

van de regels en aan de verzorging op zich. Daar komt nu bij dat de dagactiviteiten op de groep 

moeten plaatsvinden, er geen bezoek kan komen en de bewoners zelf ook niet op bezoek mogen 

gaan. Kortom; het zijn drukke tijden voor die begeleiders… zorghelden zijn het. 

Ik zou het erg leuk vinden om de zorghelden te verrassen en te bedanken en onze waardering voor 

hun werk uit te spreken.  Hoe dat kan…: 

 

We geven alle begeleiders een mooi T-shirt met de tekst “Zorgheld, 

bedankt”  

De kosten voor een set van 5 shirts bedraagt €75,- (€15,- per stuk). Bij 

elke 10 stuks krijgen we er één gratis. We ontvangen de shirts in een 

mooi doosje met een bedankkaartje erbij voorzien van een eigen 

tekst. Het bedrijf ”easyessentials” maakt de shirts en heeft deze actie 

bedacht om zorgverleners te bedanken.  De shirts zijn erg goed van 

kwaliteit èn duurzaam. 

Als u mee wilt doen stuur dan een reactie naar mij en geef o.v.v. Zorghelden aan hoeveel shirts of 

welk bedrag u zou willen doneren. U krijgt dan bericht over de betalingsgegevens.  

Het zou fijn zijn om uiterlijk datum van u te horen.                                  

Na betaling kan ik zorgen voor een persoonlijke aflevering van de T-shirts. Hopelijk kunnen we alle 

medewerkers een T-shirt geven…  

Graag hoor ik van u per mail voor welk bedrag u zou willen bijdragen: email  

Voor vragen en meer informatie mag u mij gerust bellen: 

Met vriendelijke groet, 

 

Als voorbeeld een paar foto's van twee teams van de eerste hulp in ziekenhuizen in Hoorn en Amsterdam met hun “Zorgheld 

Bedankt T-shirt” aan. Ze werden er erg blij van en voelden zich gewaardeerd.  De derde foto is van Woonzorglocatie 

Horstendaal & Saanensduin van Zorgbalans in Bennebroek. Meer informatie op: https://easyessentials.eu/nl/ 
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