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Beste netwerkpartners en andere geïnteresseerden van Dynamiek, 
 
Dynamiek moest half maart haar deuren sluiten in verband met de coronacrisis. Gelukkig zijn 
die deuren al enige tijd weer geopend! Veel activiteiten en diensten vinden weer plaats, in 
aangepaste vorm. 
 
Het lijkt kort geleden dat het hier een komen en gaan was van inwoners. Vrijwilligers, 
deelnemers, klanten en netwerkpartners liepen in en uit voor een maaltijd, les, vrijwilligerswerk, 
formulierenhulp etc. 
Gelukkig is er na enkele weken totale sluiting en zonder vrijwilligers/deelnemers weer volop 
activiteit in en om het gebouw. Alles op gepaste 1,5 meter.  
 
Alle activiteiten en diensten vinden plaats in aangepaste vorm. De lessen worden aan groepjes 
van zes gegeven, we doen alleen buitenklussen, formulierenhulp is alleen op afspraak etc. We 
hebben veel ruimte in het gebouw gecreëerd door het weghalen van tafels en stoelen, waardoor 
er aanzienlijk minder plek is voor mensen. Mensen mogen alleen op afspraak komen, er zijn 
looproutes in het gebouw aangebracht en er vindt een gezondheidscheck plaats als de bezoekers 
zich melden. Dit is een aantal van de getroffen maatregelen. 
 
Ondertussen is de zomervakantie alweer in zicht. We hebben er voor gekozen om slechts 3 weken 
onze deuren te sluiten. De eerste 3 weken van augustus gaan onze vrijwilligers en deelnemers 
genieten van een welverdiende vakantie. We zijn trots op hen dat ze ook in de afgelopen periode 
zo hard hebben gewerkt! 
 
 
 

 

Sinds eind mei worden er bij 
Dynamiek mondkapjes 
gemaakt. Dit is een 
samenwerking tussen AVRI, 
Werkzaak en Mozaïek. Drie 
ochtenden per week zijn er 5 tot 
6 dames aan het werk om deze 
herbruikbare mondkapjes te 
maken. Ondertussen oefenen zij 
met de Nederlandse taal. De 
mondkapjes zijn voor de 
medewerkers van de drie 
organisaties. 

Blijf gezond!  
 

 

Hartelijke groeten van team Dynamiek: Lieke, Hassana en Belinda 


