Hoe ervaart u deze periode?
Het is een heel rare tijd, we weten niet waar we aan toe zijn, veel is ongewis.
Het leven is tot stilstand gekomen, deze coronatijd is verloren tijd we kunnen deze tijd niet
meer inhalen. Bezoek van en aan familie, vrienden, bekenden was niet mogelijk in de
afgelopen tijd en elkaar toch fysiek zien is het prettigst en duidelijkst.
In hoeverre hebben de coronacrisis of de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen
invloed op uw dagelijks leven/werk/functie?
Werkzaamheden die we tot dat moment deden, bestuursvergaderingen, plannen van de
diensten van de vrijwilligers, plannen van de ritten, intake gesprekken houden met nieuwe
chauffeurs, gastvrouwen, gastheren en planners is helemaal stilgevallen. De bestuurstaken
hebben we in beperkte mate voortgezet.
Maandag 16 maart hebben Peter Boers en ik de laatste ritten gedaan en tevens gesprekken
gevoerd met de mensen van de Verzorgingshuizen, Dagopvang en de passagiers van die dag.
Na alle zaken op een rijtje gezet te hebben, hebben we met pijn in het hart besloten de
Wensbus Roerdalen stop te zetten in verband met de coronacrisis.
Hierna hebben wij al onze vrijwilligers ingelicht en tevens de klanten die al geboekt hadden.
Welke maatregelen/aanpassingen heeft u zelf getroffen om ondanks alle geldende
beperkingen toch uw functie/onderneming te kunnen uitvoeren?
Zoals al eerder vermeld hebben we de Wensbus Roerdalen helemaal stop gezet.
De laatste weken hebben we er hard aan gewerkt om de Wensbus Roerdalen, nadat we door
de regering de toestemming hebben gekregen, weer te laten rijden. We hebben allerlei
maatregelen getroffen zoals afscherming van de zitplaatsen, en per rit maar maximaal 3
klanten vervoeren.
We conformeren ons aan de regels “Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer”.
We hebben voor onze vrijwilligers, mondkapjes, handschoenen, desinfecterende hand-gel
aangeschaft zodat ook zij, als we weer gaan rijden, zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen.
Wat mist u het meest?
De vreugde van de mensen die wij vervoerden. Wat bedoel ik hiermee?
Als je ziet dat wij in de gehele maand juli 2018 maar 30 passagiers vervoerd hebben in 14
dagen.
Dat we in maart 2020, 243 passagiers vervoerd hebben in 12 dagen en we hadden nog 11
dagen te rijden in deze maand. Als je ziet dat we met behulp van 50 vrijwilligers tot deze
resultaten komen dan is dit toch fantastisch en we zien dat we onze doelstelling dubbel en
dik halen; namelijk mensen uit hun eenzaamheid halen en ook zorgen voor vervoer van deur
tot deur voor de mensen die hiervan afhankelijk zijn.
En in de maanden april, mei en juni nul passagiers vervoerd hebben door de coronacrisis, erg
jammer!
Waar maakt u zich zorgen over?
Over de mensen die wij vervoerden. Velen zullen het uitje van samen eten, naar de kapper,
dagbesteding, schilderen, zwemmen, fysiotherapie, manicure, bezoek aan familie, enz., enz.
moeten missen. Het brengt eenzaamheid met zich mee en dat is nou juist niet de bedoeling.
Het kabinet bereidt ons voor op “het nieuwe normaal”: de 1,5 meter-samenleving”.
Hoe kijkt u hier vanuit de praktijk van uw functie/bedrijf/organisatie tegenaan?

Voor ons als Wensbus Roerdalen zal het heel moeilijk worden om het oude ritme weer op te
pakken. We hebben met diverse risico groepen te maken zowel onze passagiers als ook onze
vrijwilligers, beide zijn groepen die niet meer de jongste zijn.
We hopen dat we weer kunnen opstarten, echter zoals het er nu uitziet zal dat toch nog wel
even duren.
Mochten we weer gaan rijden zullen we hieraan voldoende publiciteit geven zodat mensen
weer met ons mee kunnen.
Financieel wordt het ook proberen te overleven en hopen dat Provincie en Gemeente ons
onder de armen zullen grijpen als we dreigen onder te gaan.
Heeft u een persoonlijke boodschap aan de lezers/inwoners?
Zoals ik begon met mijn verhaal, dat het een rare ongewisse tijd is. Ik hoop voor u dat u allen
gezond blijft en dat we met z’n allen toch naar elkaar blijven omkijken en ook samen uit deze
zeer moeilijke tijd komen.
Heel, heel veel dank aan onze vrijwilligers van de Wensbus, dat we het resultaat bereik
hebben zoals het er staat tot 17 maart 2020.
Blijf gezond!
Vice Voorzitter Wensbus Roerdalen
Pierre van Elmpt.

