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Ook tijdens Corona blijft ons inloophuis open
Als samenleving leven we momenteel in ongekende
tijden. Scholen zijn dicht, thuiswerken is voor een
groot deel van de beroepsbevolking verplicht en we
moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Als we onder
mensen zijn, moeten we 1,5 meter afstand houden.
En dat in een tijd waar vele aardse zekerheden
wegvallen, er angst onder mensen leeft en een
omhelzing of knuffel juist dan zo fijn zou zijn.
Sinds duidelijk werd dat het Corona virus Nederland
niet zou overslaan, is er nauw contact geweest met
andere inloophuizen in de stad Amsterdam en met
de GGD. Daar waar veel deuren moeten worden
gesloten is de uitdrukkelijke wens van de gemeente
en van de GGD dat inloophuizen zo veel mogelijk
open blijven. Het feit dat onze gasten bij ons eten,
drinken, een warme douche en schone kleren
krijgen, maakt dat ze minder kwetsbaar zijn in het
geval ze het Corona virus oplopen.
Dus ons inloophuis is nog steeds drie dagen per
week ‘open for business’, weliswaar met een aantal
aanpassingen: maximaal 30 gasten mogen tegelijk
naar binnen, in 3 shifts van elk 45 minuten.
Daartussen
wordt
de
ruimte
grondig
schoongemaakt. Eten en drinken wordt naar de
gasten gebracht. De regel van 1,5 meter afstand
wordt goed in de gaten gehouden, maar we merken
veel begrip bij onze gasten voor deze extra
maatregelen.
Deze gast zegt:
“I want to thank you
for everything you do
here for us. I wish you
all the best and may
the Lord give you
whatever you need.
Thank you.”

Gasten zijn dankbaar voor een warme en gezellige
plek waar ze tijd kunnen doorbrengen. De GGD
heeft inmiddels een inspectie gedaan en was zeer
tevreden over de hygiëne in het pand.
Top vrijwilligers

Het werk van De Tweede Mijl is grotendeels
mogelijk dankzij vele trouwe vrijwilligers. Zij hebben
de keuze gekregen of ze tijdens deze crisis willen
komen of niet. Een aantal oudere vrijwilligers
hebben, begrijpelijkerwijze, besloten nu even niet
te komen. Van de vaste vrijwilligers wordt nu best
veel gevraagd, maar ze pakken alles heel goed op en
onze gasten zij blij om vertrouwde gezichten te zien.
Ook dienen zich nieuwe en veelal jongere
vrijwilligers aan, o.a. via de sociale media en ons
eigen netwerk. Fantastisch!
Bedankt!
In dit alles is ons vertrouwen op God gesteld. Ook u
draagt bij aan het feit dat ons werk ondanks alles
kan doorgaan. Wij vragen u om te blijven bidden
voor onze gasten, vrijwilligers, onze geweldige
coördinator Gerrit en het bestuur:
- voor veiligheid en gezondheid;
- voor doorgaande goede contacten met de
gemeente, de GGD en andere inloophuizen;
- voor wijsheid in het nemen van beslissingen in
een steeds veranderende situatie.
Uw financiële steun blijft ook welkom, want de
laatste paar jaar hebben we reserves moeten
aanspreken om de exploitatie rond te krijgen.

