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UNIE VAN VRIJWILLIGERS AFDELING ENSCHEDE

Beste vrijwilligers van het MST, Roessingh en Sanquin,
Terugkijkend op het bizarre jaar 2020, terwijl de hoop van een ieder gericht is op het succes van een
wereldomvattend vaccinatieprogramma, willen ook wij, als bestuur van de UVV-Enschede, de balans
opmaken. Het afgelopen jaar is voor onze stichting op verschillende wijze uitzonderlijk geweest.
In de eerste plaats heeft de plotselinge uitbraak van het Covid virus, en de daardoor noodzakelijk
geworden veiligheidsmaatregelen, ertoe geleid dat het werk van onze vrijwilligers daarop aangepast
moest worden of zelfs stilgelegd. Dat wordt door velen als een ernstig gemis ervaren. Laten we hopen
dat, door het beschikbaar komen van voldoende vaccin, er binnenkort zicht komt op het hervatten van
uw werkzaamheden.
In de tweede plaats heeft het afgelopen jaar een bestuurswisseling plaatsgevonden en is er inmiddels
een vrijwel geheel vernieuwd bestuur gevormd, waarvan u ook via de Nieuwsflits op de hoogte bent
gesteld. Het huidige bestuur spreekt de wens uit dat wij, samen met elkaar en in goede harmonie, in dit
nieuwe jaar de draad weer kunnen oppakken.
Op de derde plaats hebben de vrijwilligers van de UVV die werkzaam zijn bij het MST via een nominatie
de eerste Enschedese Vrijwilligersprijs in ontvangst mogen nemen.
Die eer komt u allen toe en wij zijn u daar dankbaar voor.
De UVV en de daarbij aangesloten instellingen hebben uw inzet nodig en wij zijn er van overtuigd dat
voor velen van u geldt dat u het werk en de menselijke contacten al te lang heet moeten missen.
De beste wensen voor u allen en blijf gezond.
Het bestuur van de Unie Van Vrijwilligers Enschede
Sibrand Schepel, Claudia Soons, Piet Melief, Ria Nowosielski, Ingrid Reudink

Even voorstellen ……
Graag stel ik mij even aan u voor.
De nieuwe penningmeester van het UVV.

Mijn naam is Piet Melief.
Ik heb tot aan mijn pensioen in het Medisch Spectrum Twente gewerkt als hoofd Intensive-Care.
Mijn carrière in het ziekenhuis begon echter als misdienaar in RK. Ziekenverpleging St Joseph, later zkh
“de Stadsmaten”.
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Ik draag de ziekenhuiszorg een warm hart toe. Ik weet hoe belangrijk het is dat er maximale aandacht is
voor de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Door de meestal drukke werkzaamheden zijn de
ziekenhuismedewerkers niet altijd in staat voldoende aandacht aan de patiënten te schenken.
Daarom is het zo fijn dat het UVV er is. Zij zorgen net voor dat extra stukje aandacht waar men zo’n
behoefte aan heeft.
Toen Sibrand Schepel mij vroeg als penningmeester toe te treden tot het bestuur twijfelde ik daarom
geen moment. Ik neem de taak over van Gerrit Peters. De overdracht wordt binnenkort afgerond. Ik
bedank Gerrit voor zijn inzet de laatste jaren.
Enschede, januari 2021

