Beste mensen,

Het bestuur van EMB Nederland wil jullie uitnodigen voor een video call. Een
video call met en voor elkaar.

De Corona Crisis heeft de hele wereld in zijn greep. Het heeft ons leven veranderd. Voor onze
naasten met een zeer ernstige meervoudige beperking zijn de maatregelen zeer ingrijpend en heel
vaak onbegrijpelijk. De dagbesteding is weggevallen; je krijgt geen bezoek meer van familieleden; of
je zit de hele dag alleen met je ouders thuis, de vertrouwde mantelzorgers kunnen niet meer komen.
Het is allemaal vreemd en onrustig.
Wij proberen als EMB bestuur, in het overleg dat wij vrijwel dagelijks samen met andere
belangenorganisaties (en verenigingen) voor verstandelijk gehandicapten voeren met onder meer
het ministerie van VWS, de media en de koepel van Zorgaanbieders jullie belangen zo goed mogelijk
voor het voetlicht te brengen. Hierbij krijgen wij steun van de medewerkers van de koepel
IederIn. De informatie die wij zo opdoen trachten wij telkens via onze social media kanalen zo goed,
en snel, mogelijk met jullie te delen.
Maar we zouden jullie graag willen horen.
Recent hebben we dat gedaan door een digitale enquête uit te zetten i.s.m. Reporter Radio via social
media.
Toch zouden we jullie ook wel eens echt willen zien en horen
Daarom vragen we jullie met ons en andere leden in gesprek te gaan via een videogesprek op het
internet. Hiertoe kunnen jullie woensdag 8 april tussen 20.00 uur en 21.00 uur inloggen op dit
digitale adres
https://us04web.zoom.us/j/194984892?pwd=dkUxWlZVMm5mUE1nMXFXanBHSEEvQT09

Het gaat met het programma zoom. Je kunt op de link klikken en dan wijst het zich vanzelf.

(Deze gegevens heb je waarschijnlijk niet nodig maar voor de zekerheid: Meeting ID: 194 984 892
Password: 089586 )
Het is voor ons de eerste keer dat we dit zo organiseren. We hebben geen idee hoe het zal verlopen
als jullie massaal inloggen maar we gaan het beleven. We hopen dat de techniek ons niet in de steek
laat. Wij staan klaar om naar jullie te luisteren, vragen te beantwoorden en om elkaar te
ontmoeten.
Als het succesvol is zullen we het zeker gaan herhalen, ook op wat andere tijdstippen zodat eenieder
in de gelegenheid zal zijn om hieraan mee te doen.
Wij hopen dat jullie allemaal gezond uit deze crisis komen en wensen je veel sterkte in
deze bizarre tijden.
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