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Van het bestuur
Wij als bestuur hopen van harte dat het goed gaat met uw gezondheid.
Helaas hebben wij niet onze jaarvergadering kunnen houden.
Dus bent u ook niet in de gelegenheid geweest om akkoord te gaan met
de boekhouding zoals die gepresenteerd is aan de kascommissie.
De kascommissie was gelukkig al eerder bij elkaar geweest en heeft toen
de boekhouding over 2019 voor akkoord verklaard.
Wij gaan er dan ook vanuit dat u onze penningmeester decharge wilt geven voor de boekhouding over 2019.
Als u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd een overzicht ontvangen of bellen
met onze penningmeester Klazien Elfrink 0524 513397.
Morgen
Wat vandaag niet is kan morgen komen.
Vergeet daarom niet te blijven dromen.
Deuren, vandaag nog dicht, gaan morgen misschien open.
Vergeet daarom niet te blijven hopen.
De traan van vandaag is morgen wellicht een lach.
De ‘corona check app’ is er nu ook voor senioren en mantelzorgers
Vanaf vrijdag kunnen ook senioren en mantelzorgers gebruik maken van
de OLVG corona check app. Via seniorenorganisatie KBO-PCOB kunnen
ouderen en mantelzorgers met gezondheidsklachten via de app hun symptomen bijhouden, waaronder temperatuur en hoestbuien. Het systeem
analyseert de gegevens en stuurt verdachte gevallen door naar een medisch team van het dichtstbijzijnde ziekenhuis dat meedoet. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Als partner zijn we blij dat we dit kunnen
doen. Voor alle mantelzorgers en senioren is het belangrijk om meer zekerheid te krijgen; juist nu! Deze app vervangt niet een coronatest, maar
kan in veel gevallen toch heel wat onrust wegnemen.’
De app is in samenwerking met het OLVG ontwikkeld door het Amsterdamse techbedrijf Luscii. De app controleert op coronasymptomen en was
in eerste instantie bedoeld om de druk op huisartsen en spoedeisende
hulp in Amsterdam te verlichten. Inmiddels maken ook ziekenhuizen door
heel Nederland gebruik van de app. Elke regio moet zelf zorgen voor de
afhandeling van verdachte gevallen door een medisch geschoold team.
Senioren en mantelzorgers die gebruik willen maken van de app, kunnen
via www.kbo-pcob.nl toegang krijgen. Alle data die worden verzameld zijn
geanonimiseerd en worden niet commercieel gebruikt.

Pagina 2

We wensen iedereen die in Mei jarig is een
fijne dag en van Harte Gefeliciteerd!

