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Linter, 16 maart 2020 

 

Beste ouder, 

Betreft: maatregelen nav corona-crisis 

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus hebben we binnen Huize 

Levenslust vzw een aantal maatregelen genomen. We volgen hierbij de richtlijnen die we krijgen 

vanuit het Agentschap Opgroeien en het Agentschap Zorg. We hebben hierbij reeds volgende acties 

genomen: 

- Ter beschikking stellen van voldoende handzepen en desinfecterende gels 

- Affichering van de richtlijnen van de overheid op duidelijk zichtbare plaats, zowel voor de 

jongeren als voor de medewerkers 

- Register van externe bezoekers: we vragen elke externe bezoeker om het register in te vullen 

met naam, contactgegevens en info betreffende recente buitenlandse reizen. We nemen 

hierbij de regelgeving GDPR in acht. 

- Alle niet dringende overlegmomenten, vergaderingen en verplaatsingen worden geschrapt 

- Alle huisbezoeken worden zoveel als mogelijk vervangen door telefoongesprekken, 

skypegesprekken of mailverkeer 

- Alle bezoeken van en  aan risicogroepen worden opgeschort. 

Zoals u reeds vernam zijn de scholen momenteel gesloten. De kinderen blijven in de leefgroep en 

gaan niet naar de schoolopvang. We hebben contact met alle scholen om op te volgen welke taken 

de kinderen moeten maken. We voorzien voldoende activiteiten voor de kinderen om hen bezig te 

houden; we gaan ook geregeld met hen in gesprek om toelichting te geven bij deze huidige corona-

crisis. We vinden het belangrijk om de kinderen hierover duidelijke en heldere informatie te geven. 

Indien we geconfronteerd worden met een besmetting bij één van de kinderen of bij één van onze 

medewerkers, dan volgen we de richtlijnen van de overheid op en zorgen voor een snelle opvolging. 

Uiteraard nemen we binnen onze dagelijkse werking alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht. 

Deze crisis zorgt bij ons allen voor angst en ongerustheid. We doen ons uiterste best om ook in deze 

moeilijke omstandigheden de best mogelijk zorg te blijven bieden. 

Indien u vragen of ongerustheden hebt, neem dan zeker met ons contact op. Uiteraard kan u ook 

altijd contact opnemen met uw kind om deze situatie met hem/haar verder te bespreken. 

Vriendelijke groeten, 

 

Iris Claes 
Directeur Huize Levenslust vzw 


