MST berichten
9 april 2020

Goedendag aan iedereen die bij het MST is betrokken!
Naar een 1,5-meter-MST!
Na 28 april zo maar weer terugschakelen naar het gewone leven zit er niet in.
Er komt een 1,5-metersamenleving. Wen er maar vast aan, luidt de
boodschap. Wij moeten gaan denken aan een 1,5-meter-MST. Hoe ziet dat er
uit, als iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar moet blijven?
Bouke en Bic zijn visualiserend al stappen gaan tellen in de
studeerkamer; de één in Tiel, de ander in Den Bosch. Dus dat zal niet botsen.
We hebben meedenkers nodig.
Help mee en stuur in
We zijn op zoek naar creatieve ideeën, slimme suggesties, al of niet met
tekening die bijdragen aan het realiseren van een 1,5-meter-MST.

• Het MST is gesloten tot en met 28
april.
• Thuisblijven is de beste manier om
andere mensen te helpen. Het
Coronavirus krijgt dan minder kans
om zich te verspreiden. Dat is echt
nodig. Je kunt er gevaarlijk ziek van
worden.
• Het MST is dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen 13.00-15.00 uur

06-48456177

Contact zoeken - door Lydia
Het bellen of mailen van mensen doet goed.
Mensen zijn blij om even een praatje te kunnen maken, wat uit te wisselen,
en te weten dat er aan hen gedacht wordt.
En het doet mij goed om te merken dat het contact een steuntje in de rug is in
moeilijke tijden.
Ook moeilijkheden of problemen komen op deze manier naar boven, en zo
kan er meegedacht worden in mogelijke oplossingen.
Van alles wordt aangeraakt…deze periode brengt diepe vragen aan de
oppervlakte.
Het is moeilijk op het moment dat ik mensen niet te pakken krijg.
Moet ik me zorgen maken?
Ik ga op zoek naar weer andere manieren om mensen in beeld te krijgen, en
de opluchting is groot als dat dan soms ook lukt…
De opluchting van elkaar weer zien is trouwens wederzijds!
Mooie momenten…
Toen iemand hoorde dat wij nu op allerlei manieren toch in contact proberen
te blijven met mensen is zij aan de slag gegaan:
Om te versturen per post…voor wie geen mail hebben!

Blijf positief – wij houden contact.
Een hartelijke groet van Anne, Bic, Bouke, Lydia, Marieke, Marianne,
Nadir, Nienke, William, Rob.

