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Het afgelopen jaar is in alle opzichten een uitzonderlijke periode geweest.
Door het onvoorspelbare beloop van de virusinfectie, die de hele wereld nu al zo lang in zijn greep heeft, is het helaas
voorlopig onmogelijk om plannen te maken voor de lange termijn.
Toen in korte tijd, door de gezamenlijke inspanning van wetenschappers en farmaceutische industrie, goed werkende
vaccins bleken te kunnen worden ontwikkeld was de hoop gerechtvaardigd dat een massale en wereldwijde vaccinatie
campagne zou kunnen leiden tot een beheersbaar beloop.
De grote kennis op het gebied van virologie en epidemiologie heeft er toe geleid dat de huidige pandemie op geen
enkele wijze te vergelijken is met de desastreuze griepepidemie van honderd jaar geleden, die miljoenen mensen
destijds het leven heeft gekost.
Toch lukt het, ondanks de enorme vooruitgang van de wetenschap, ook nu niet om het tij definitief te keren. Daar zijn
verschillende redenen voor, zoals het aarzelend optreden van de rijke landen om vaccins met armere landen te delen,
de neiging van het virus om steeds opnieuw te muteren en de bezwaren van veel mensen om zich tegen het virus te
laten vaccineren.
We zullen er dus voorlopig nog rekening mee moeten houden dat onzekerheid ons bestaan zal blijven beheersen. Dat
geldt ook voor het werk van onze vrijwilligers. Velen hebben nu al ruim een jaar noodgedwongen thuis gezeten en
zouden het liefst morgen weer aan de slag willen gaan. Maar we zullen ons helaas moeten aanpassen aan de
wisselende regels die het MST, het Roessingh en de Bloedbank voor hun medewerkers opstellen. Toch zijn op deze
wijze een groot aantal van onze vrijwilligers de afgelopen tijd in staat geweest om hun werkzaamheden op de
verschillende locaties te verrichten. Als bestuur van de UvV zijn we hen daar erkentelijk voor. Laten we hopen dat er,
nu eindelijk wat licht aan het eind van de tunnel zichtbaar wordt, in het nieuwe jaar een moment komt waarop de
vrijwilligers weer veilig en onbekommerd hun werk kunnen doen.
Dat deze activiteiten door de patiënten zeer wordt gewaardeerd bleek verleden jaar toen de plaatselijke prijs van MPact werd toegereikt aan de vrijwilligers van het Medisch Spectrum Twente. Het hieraan verbonden geldbedrag werd
door de UvV verdubbeld en daarmee is in de binnentuin van het ziekenhuis een fietsbank gerealiseerd, waar iedereen
gebruik van mag maken. De onthulling van deze bank, die in nauw overleg met de afdeling fysiotherapie is ontworpen,
werd verricht door Diana van Geffen, wiens inzet voor het ziekenhuis de aanzet had gegeven voor de blijk van
waardering voor alle vrijwilligers. De glans van deze prijs straalt natuurlijk ook af naar de UvV vrijwilligers in het
Revalidatiecentrum en bij Sanquin. Ook zij zetten al jaren hun beste beentje bij voor een goede dienstverlening van de
aan hun zorgen toevertrouwde patiënten. En dat geeft op hun beurt de verpleegkundigen de noodzakelijke armslag
voor hun primaire taak. De activiteiten van vrijwilligers zijn in onze gezondheidszorg een schakel van grote betekenis,
die we niet voldoende kunnen koesteren.
Mede namens de overige bestuursleden van de Unie van Vrijwilligers Enschede wens ik U allen een gezegend
Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar,
Dr. S.J. Schepel, voorzitter UvV Enschede

