Lieve allemaal,

Doorgaans kan ik een moeilijke situatie redelijk nuchter en met een gevoel voor humor benaderen,
de afgelopen dagen kon ik dat niet. Ogen die op je gericht zijn, mensen die op je rekenen, keuzes die
je moet maken, en dan de verantwoordelijkheden van vandaag, maar ook die van morgen en
overmorgen.
Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat we ons in een lastige situatie bevinden. En alsof dat al
niet moeilijk genoeg is, krijg je van alle kanten informatie waar je kritisch naar wil kijken, maar ik kom
gewoonweg een universitaire studie geneeskunde tekort om te weten wat nou precies waar is. Dus
het enige waar ik op terug kan vallen in deze tijd, is vertrouwen en gezond verstand. Vertrouwen dat
de mensen die aan het roer staan het beste met ons voor hebben, en gezond verstand om te filteren
wat goed voor mij voelt.
Dit gezegd hebbende, heb ik de volgende keuze gemaakt. De komende 2 weken zijn wij gesloten,
minstens tot 2 april. Als ik onze schippers mag geloven is verspreiding niet tegen te gaan, maar
kunnen wij zo ons steentje bijdragen om de heftigheid waarmee dit nu gebeurt, af te zwakken.
Fingers crossed dat dit effectief gaat zijn, en dat we jullie hierna weer voorzichtig in de salon kunnen
verwelkomen. Hoe dit er precies uit komt te zien kunnen we pas over een tijdje zeggen, in de
tussentijd proberen we zoveel mogelijk contact met jullie te houden via onze sociale kanalen.
Wat betekent dit voor onze klanten en hun afspraken: als je nog een afspraak hebt staan, bellen wij
je z.s.m. op om deze te verzetten. Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar voor al jullie vragen, en om
met jullie mee te denken voor een passende oplossing als het toch echt net wat te lang duurt.
Voor nu, pas allemaal goed op jezelf en op elkaar, en dan zien wij elkaar hopelijk over 2 weken weer!
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