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Dit is het SART Nieuwsbulletin 26, 2e jaargang.
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.

Beste mensen,
Hierbij alweer de laatste SART-nieuwsbrief van 2021,
met ook nu weer veel wetenswaardigheden en
nieuwtjes.
Ik wens u veel leesplezier toe.
www.sart.nu

___________________________________________

Alle medewerkers hebben inmiddels een code ontvangen waarmee ze een afspraak kunnen maken
voor een boostervaccinatie.
Nog een keer alle afspraken op een rij.
- Alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zijn
verplicht om in de SARTgebouwen een mondkapje te dragen, als ook in
de algemene ruimten en
appartementen.
- Er mogen maximaal 2 bezoekers per bewoner op
bezoek komen, mits ze geen
griepverschijnselen hebben.
Deze mogen niet mee eten in de
eetzaal. In overleg met de medewerker eetzaal kan bekeken worden waar dan de maaltijd genuttigd kan worden.
- Leden van de SART hoeven
geen mondkapje te dragen.
- We hanteren de 1,5 meter afstand.
- Geef elkaar geen hand.
- Wanneer u rondloopt in de gebouwen van Park Zuiderhout,
dus geen SART-gebouw, volg dan s.v.p. de strikte
aanwijzingen en de richtlijnen op die men daar
hanteert.
Tot slot:
blijf alert,
was uw handen,
dan blijven wíj de vinger voor U aan de pols houden.

Corona
De maatregelen rond corona zijn door de overheid
weer aangescherpt.
In overleg met Park Zuiderhout zijn de huisartsen benaderd voor het zetten van de
boostervaccinatie bij de leden van de SART. We hopen
de vaccinaties nog voor het einde van dit jaar te kunnen laten zetten.

_________________________________________

Ontwikkelingen binnen de organisatie
- Op 16 december is broeder Max Staudinger SVD op
95 jarige leeftijd rustig ingeslapen. We wensen zijn
familie en medebroeders heel veel sterkte toe met
dit verlies.

- Vanaf 1-12-2021 is het postadres
van de SART organisatie gewijzigd in
Postbus 5721, 4801 EC Breda.
Uw persoonlijk postadres blijft ongewijzigd.
- Per januari 2022 zal pater Jan Zwirs MFS hier in
huis zijn intrek nemen. Hij komt te wonen in het
missiehuis eerste etage op kamer D.1.17. We wensen hem een fijn thuis toe hier in Teteringen.
- Op 21 december stond de vergadering met
de participantenraad en het
bestuur gepland. Helaas kon
deze vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.
- De SART en Anja Blewanus hebben besloten om
per 30 april 2022 afscheid van elkaar te nemen.
Anja zal vanaf heden haar werkzaamheden bij de
SART neerleggen en zal zelf aangeven in welke
vorm ze afscheid wil nemen van de organisatie. We
bedanken Anja voor haar inzet en betrokkenheid
gedurende al die jaren bij de congregaties en de
SART en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.
- Onlangs ontving Hans Dekker het prentje van Pater
Arnoldus Janssen, stichter der Missiecongregatie
van Steil-Uden, wat uitgegeven is in verband met
zijn zaligverklaring.
15 januari 1909 is zijn sterfdag.
Het leek ons dan ook een mooi
gebaar om de foto en tekst op
de laatste pagina van deze
nieuwsbrief af te drukken, ter
nagedachtenis aan het vele en
goede werk wat pater Arnoldus
Janssen SVD heeft verricht.
___________________________________________

Dit jaar is bijna voorbij ….
Zo aan het einde van het jaar hebben we de goede
gewoonte om bij elkaar te komen en iedereen te bedanken voor haar of zijn inzet.
Helaas kan dat vanwege alle coronamaatregelen
weer niet doorgaan. Dat is vooral jammer omdat het
bij uitstek een mooie gelegenheid zou zijn om elkaar
te spreken, elkaar het goede toe te wensen maar bovenal de verbinding te zoeken met elkaar.
We hebben elkaar toch nodig om samen een fijne
leef- en werkomgeving te creëren, waarbij we lief en
leed met elkaar delen.
Ik wil u allen, mede namens ons bestuur en onze
Participantenraad, langs deze weg heel hartelijk

bedanken voor uw steun, mooie maar soms ook kritische woorden, uw inzet en uw glimlach.
We hopen ook in 2022 op uw steun te mogen rekenen in wat voor vorm dan ook.
Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en alle goeds toe
voor 2022!
Arno Heesters,
Directeur SART
__________________________________________

Vertrouwenspersoon SART
voor medewerkers en vrijwilligers:
Ima van de Westeringh
Mail: ivdwesteringh@gmail.com
Mobiel: 06 10677592
__________________________________________

Tot slot
We proberen elke
maand een nieuwsbrief uit te brengen.
Wanneer u onderwerpen heeft die u graag wilt
plaatsen, dan kunt u deze aanleveren bij
ondergetekende.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 15
januari aanstaande aanleveren.

