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In deze nieuwsbrief: 

- een levensboek in tijden van Corona 

 

Een levensboek in tijden van Corona 

Een update en bemoediging; 20 maart 2020 

Eerder zonden wij alle schrijvers een e-mail om de richtlijnen i.v.m. het coronavirus te volgen 
en natuurlijk doet iedereen dat. Graag vragen we jullie aandacht voor een aanvulling. 

We zien het als de verantwoordelijkheid van zowel schrijver als verteller om te bepalen of er 
in de komende periode bezoeken zullen zijn. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je besluit 
dat te verminderen dan wel geheel stil te leggen, mede omdat je contacten sowieso zoveel 
mogelijk wil beperken.  

Aan je tekst kan je wellicht doorwerken, deze digitaal toesturen of misschien bezorgen en 
ook foto’s ophalen. Telefonisch contact houden willen we aanbevelen. Creatief zoeken naar 
voortgang en ook het contact niet verbreken, dat zou mooi zijn. Onnodig om te zeggen dat 
er voor onze vertellers in deze periode extra zware zorgen zijn: belangstelling blijven 
houden, doen wat mogelijk en verantwoord is. "Laten we naar elkaar omkijken", om maar 
iemand te citeren. 

Renée van Rongen – hulp bij lay-out en uploaden – zegt: “Ik zal de komende tijd geen hulp 
bieden met fysieke aanwezigheid. Via e-mail en whatsapp en ook via telefoon is veel 
mogelijk. Bij spoed en indien gewenst kan ik ook een enkele totale lay-out overnemen.”  
De optie voor maximaal 10 gratis levensboeken via onze sponsor hebben wij tijdelijk 
stilgelegd. Van Mijnbestseller kwam zojuist bericht dat zij nog volledig functioneren. Maar 
het is nieuws van de dag … Bij je ambassadeur kan je uiteraard terecht voor vragen, een 
dilemma, advies. We denken graag mee! 

Pas goed op jezelf & blijvende gezondheid gewenst, zoals een schrijver schreef.  
En een ander zei: En nou maar hopen dat wij elkaar op een gegeven moment weer in 
gezondheid zullen treffen. 

Warme groet, 
Paul Hamelynck, Rob Stobberingh, Hanneke Sas, Plony Kester (ambassadeurs) 
Donny Brandon, Annemiek Wilmink, Paul Hamelynck, Erik Krenning (bestuur) 
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