Nieuwsbrief

no.2

Jaargang 2
Corona
Met de komst van het corona virus is er veel veranderd. Veel mensen zijn ziek
geworden en in sommige gevallenis het voor hen zelfs fataal geworden.Het
dagelijkse leven is voor iedereen niet langer hetzelfde en we proberen ons
allemaal zo goed en zo kwaad als het kan aan te passen. Samen staan we sterk.
Ziek
Wij weten van twee zieken in onze kleurke-kring: de heer Suttorp en de heer
Vuister. Dhr. Vuister, 91 jaar is een van de vrienden van Kleurke en dhr. Suttorp
heb ik u voorgesteld in de vorige Nieuwsbrief; hij is lid van het comité van
aanbeveling. Wij wensen hen beiden alle kracht toe in hun strijd.
Natuurlijk zijn er ook mensen waar we voor opgetreden hebben, aangestoken
door het coronavirus en er zelfs aan bezweken. Ook zij, hun familie en hun
verzorgers: alle sterkte!
Organisatie
Omdat afstand
houden nu zo
belangrijk is, zijn
diverse optredens
niet doorgegaan.
Maar na wat
puzzelen,
telefoontjes en veel
geduld, is Rensz erin
geslaagd een digitale
verbinding tot stand
te brengen tussen
zijn woonkamer en
het
verzorgingstehuis
van Stijn, St.Franciscus in Gilze. Zo kon het gebeuren dat woensdagmiddag 1
april de liederen van Rensz in de huiskamers en de individuele kamers van
St.Franciscus gevolgd konden worden. De doelstelling van Kleurke: muziek
brengen naar die mensen die zelf niet naar de muziek toe kunnen, was weer
gehaald.

Natuurlijk was het anders dan oog-in-oog te staan met het publiek, maar het
blijft leuk als er toch gezongen kan worden voor iemand die net jarig is
geweest, of voor iemand die van een specifiek liedje houdt.
Niet alle instellingen hebben de technische mogelijkheden om op deze manier
bereikt te worden, maar er wordt hard gewerkt, o.a. bij woonzorgcentrum
Haga in Breda. En nu zou het mooi zijn als we dit procedé kunnen uitbreiden
met medewerking van meerdere muzikanten. Dat wordt onze nieuwe
uitdaging.
Nieuwe donatie
Tot slot een positief bericht: De Parochiële Caritasinstelling van de
Catharinaparochie uit Oosterhout heeft een bedrag gedoneerd van €2000.
We zijn erg dankbaar daarvoor, het is een enorme stimulans om door te gaan
met muziek brengen bij mensen die er niet meer naar toe kunnen.
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