
Coronavoorzorgsmaatregelen:  
Op beide locaties waar ik de groepen geef wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM / de 
overheid.  Wat mij betreft staat ieders gezondheid en veiligheid voorop.  Wanneer de richtlijnen door 
het RIVM / de overheid worden aangepast worden die weer opgevolgd. Wanneer er niet veilig 
gewerkt kan worden geef ik geen groepen. Wanneer er volgens de richtlijnen RIVM / overheid de 
mogelijkheid om groepen te geven niet kan en niet verantwoord is krijg je je geld terug of kan je je 
laten verplaatsen naar een andere groep. Wanneer je zelf in quarantaine moet of niet kan / mag 
komen door coronaklachten krijg je ook je geld terug of kan je je laten verplaatsen naar een andere 
groep.  Wanneer je vlak voor aanvang van de leertherapiegroep coronagerelateerde klachten hebt 
dien je contact met mij op te nemen per mail: mindfulnederland@gmail.com of bel naar mij op 06-
53897281. 
 
Vanaf j.l. juli heb ik alweer een behoorlijk aantal leertherapiegroepen gegeven met inachtneming van 
alle maatregelen. Dit alles is tot op heden goed verlopen en daarbij blijf ik waakzaam net als de 
medewerkers van de Poort en bij herberg het Klooster.  
 
Bij “de Poort” in Groesbeek zijn er looproutes, spatschermen, medewerkers die met mondkapjes 
rondlopen, (je kunt zelf ook een mondkapje opzetten),  strikte shifts in toegestane maximale 
groepsgrootte met etenstijden, desinfecterende middelen, je hebt een eigen kamer met douche en 
toilet en je dient op je eigen kamer naar het toilet te gaan, je krijgt een touchpen om de koffie en 
thee te pakken e.d. bijvoorbeeld. Ook in de ruimte waar ik de groep geef kun je 2 meter en 
meer  afstand van  elkaar houden en er kan overal goed geventileerd worden. 
Vanuit de Poort te  Groesbeek sturen ze mij voordat elke groep begint een protocol op, waar 
iedereen zich aan te houden heeft. Daar wordt overigens ook op gelet door de medewerkers van de 
Poort. Ik stuur dit protocol dan door naar alle deelnemers van de betreffende groep.  
 
Bij herberg “het Klooster” dat veel kleinschaliger is met maximaal 36 bedden worden geen andere 
gasten toegelaten wanneer de leertherapiegroepen plaats vinden. In de leertherapiegroepen zitten 
maximaal 8 deelnemers. Ook daar heeft iedereen een eigen kamer met douche en toilet, zijn er 
desinfecterende middelen aanwezig en is er tijdens etenstijden meer dan voldoende ruimte om 
afstand van elkaar te houden. Ook in de ruimte waar ik de groep geef kun je 2 meter en 
meer  afstand van  elkaar houden en er kan overal goed geventileerd worden. 
 
Het is op beide locaties gewoon goed geregeld. Wanneer dat niet zo zou zijn zou ik daar geen groep 
geven.  
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