
#6 
april 2020FERM 

NIEUWS

Bernhard

Corona 
Helpdesk voor 
statushouders

Voorwoord
 Lieve collega’s,
 
Al wekenlang zien we elkaar niet en horen we 
elkaar alleen via filmpjes. Al wekenlang praten  
we met elkaar via de telefoon, via brieven,  
via WhatsApp of social media applicaties.  
Dat missen van elkaar, dat begint voor de  
meeste van onze collega’s nu toch echt wel  
moeilijk te worden. Nu we zo lang zonder elkaar zijn en elkaar niet aan 
het lachen kunnen laten brengen of elkaar niet live een steuntje in de rug 
kunnen geven, is dat moeilijk. Ik ervaar dat ook iedere dag. In een eerdere 
nieuwsbrief schreef ik al dat ik de energie van de collega’s mis, jullie lach 
en jullie werk, het samen eten in ons restaurant. En… dat gaat nog zeker 
een paar weken duren. Hoe lastig ik het ook vind om jullie dit te vertellen, 
het duurt nog zeker tot 20 mei aanstaande dat we de maatregelen 
volhouden.
 
Dat betekent dat een groot deel van ons bedrijf dicht blijft.
 
We kijken van dag tot dag of er mogelijkheden zijn om de maatregelen te 
versoepelen en om weer aan het werk te gaan. Jullie weten dat ik jullie 
gezondheid het allerbelangrijkst vind. Werk hervatten kan dus ook alleen 
maar als het risico op besmetting aanzienlijk minder is geworden. En dat is 
in Nederland nog niet zo en dat is ook in onze regio nog niet zo. De risico’s 
op besmetting zijn  nog hoog. Daarom gaan we nog niet aan het werk.
 
We kijken wel al hoe we veilig aan het werk 
kunnen, als het gevaar op besmetting minder is 
geworden. Dat is belangrijk, want dan ligt er een 
goed plan klaar als we wel weer aan het werk 
kunnen. Dat plan is in de maak.
 
Ik kan alleen maar zeggen: ‘Houd vol, hoe lastig 
dat ook is. Houd moed en ik hoop dat we elkaar 
allen snel in levende lijve en in blakende gezondheid 
weer zien’.

De meeste informatie over Corona is in het 
Nederlands. Onder 100.000 nieuwkomers 
zijn er nog veel mensen die onvoldoende de 
taal beheersen. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen in Nederland de juiste informatie 
krijgt. Daarom is er een Corona Helpdesk  
voor Statushouders opgericht.

Hoe werkt het? 
Nieuwkomers kunnen telefonisch hun vragen 
stellen in het Arabisch of Tigrinya. Indien 
de medewerker niet direct antwoord kan 
geven, dan worden ze teruggebeld door ons 
specialistenteam.

De bijgevoegde logokwis 
en leuke dingen die je 
binnenshuis kunt doen wordt 
jullie aangeboden door de 
Werkgroep Thuis met Fem.

Je hoeft je niet  
te vervelen (

VRAGEN OVER
CORONA?

DE CORONA CRISIS ROEPT VRAGEN OP OVER JOUW

GEZONDHEID,  WERK,  INKOMEN EN KINDEREN. WIJ  STAAN

VOOR KLAAR OM DEZE TE BEANTWOORDEN IN HET

ARABISCH EN TIGRINYA .  

W e  z i j n  b e r e i k b a a r  o p  

m a a n d a g  t o t  e n  m e t  v r i j d a g

1 4 : 0 0  -  1 6 : 0 0
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Wil jij je inzetten als vrijwilliger bij onze helpdesk?

mail dan naar  C19helpdesk@gmail.com

Een initiatief van Corona Actiecomité Statushouders (CAS)

ሕቶታት ብዛዕባ 
ሕማም ኮሮና፧

ብሰንኪ  ቀውሲ  ኮሮና  ብዛዕባ  ጥዕናኻ፣  ስራሕካ፣  ኣታዊታትካን  ደቅኻን
ሕቶታት  ክህልወካ  ይኽዕል  እዩ።  ብዛዕባዚ  ሕቶታት ’ዚመልሲ  እንተድኣ  ደሊኻ  ክትድውለልና  ትኽዕል  ኢኻ።  ትግርኛን  ዓረብን  ስለ  ንዛረብ  ኻኣ  ክንሕግዘካ  ንኽእል  ኢና።

ካብ  ሰኑይ  ክሳብ  ዓርቢ  1 4 : 0 0  -  1 6 : 0 0  (ካብ  ሰዓት  2  ክሳብ  ሰዓት  4  ድ .ቀ )ክትድውለልና  ትኽእል።
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 ብጽሓና ።

ከም ወለንተኛ ምሳና ክትተሓጋገዝ እንተድኣ ደሊኻናብ c19helpdesk@gmail.com ኢመይል ጸሓፈልና።

ተብግሶ ናይ ኮሚተ ምንቅስቃስ ኮሮና ንስደተኛታት (CAS)

هل لديك اسئلة حول كورونا؟

ن "كورونا" لالجئين 
العمل لالستفسار ع

مساعدة والمعلومات بخصوص "كورونا" هو مبادرة من لجنة 
.مكتب ال

ونا تستدعي اسئلة حول  اساليب الوقاية من المرض،
أزمة كور

دخلك واطفالك. اتصل بنا عىل مكتب المساعدة
عملك، 

عين يتحدثون اللغة
والمعلومات بخصوص كورونا، لدينا متطو

ون اللغة التغرينية جاهزون للرد عىل
 ومتطوعين يتحدث

العربية

اسئلتكم

تستطيع االتصال بنا
 

من االثنين اىل الجمعة من الساعة الثانية ظهرا حتى 

الرابعة عصرا

مة الخط الساخن؟
ساهم كمتطوع في خد

هل تريد ان ت

ر البريد اإللكتروني
 تواصل معنا عب

C19HELPDESK@GMAIL.COM

ندعوكم لزيارة صفحتنا عىل الفيسبوك

CAS HELP DESK.

GEZELLIGE K(W)ONINGSDAG! • GEZELLIGE K(W)ONINGSDAG! •
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ferm Werk

Deze week weer twee collega’s die zich kandidaat hebben 
gesteld voor de OR-verkiezingen:

Nieuws van de  
ondernemingsraad

Murthada Awad
Afdeling: Werk en Participatie

Tim Baelde 
Afdeling: Hal 1

Naast Facebook is onze Fem nu ook bereikbaar voor 
mensen die niet op social media zitten! De komende periode 
gaan we dus ook daar dagelijks onze filmpjes, puzzels, 
muziek en radio uitzendingen plaatsen, kom jij ook gezellig 
langs op www.thuismetfem.nl?! Via deze weg willen 
we ook Loyals bedanken voor de mooie website en fijne 
samenwerking!

Heel veel plezier en groeten,

Constantine, Wilma, Margreet, Karlijn en Harold

Ik wil in de OR om het  management en de werkvloer beter  met elkaar te verbinden. Wat ik belangrijk vind is het contact tussen mensen, het  soort werk, de kwaliteit, het milieu en  de arbeidsomstandigheden. Ik wil mij  inzetten voor mensen met een  beperking. 

Heb jij ook vragen over het coronavirus en de maatregelen 
in Nederland? Vind je het ook vaak moeilijk te begrijpen 
wat er allemaal wordt geschreven? Hieronder tref je een 
aantal websites die informatie aanbiedt in duidelijke taal:

Steffie.nl biedt gratis programma´s aan waarin uiteen-
lopende, vaak minder eenvoudige onderwerpen op een 
duidelijke manier, via spraak, worden uitgelegd. Recent 
ontwikkelde Steffie een online module met veel informatie 
over het coronavirus in begrijpelijke taal.

Stichting Lezen en Schrijven deelt informatie over het 
coronavirus in begrijpelijke taal, zoals in de animatie: 
Corona, wat nu?

Pharos biedt begrijpelijke en up-to-date informatie over 
het coronavirus in talen die in Nederland veel gesproken 
worden: Nederlands, Turks, Tigrinya, Engels, Arabisch, 
Pools, Farsi, Chinees en Somalisch.

De website Leer zelf online biedt belangrijke en 
toegankelijke informatie over de coronacrisis, speciaal  
voor mensen voor wie de publiekscommunicatie moeilijk  
te volgen is.

Corona in makkelijke taal Wij zijn live!

Ik wil in de OR omdat ik  

mijn collega’s wil vertegenwoordigen, 

en ook graag wil mee denken aan de 

belangen van de medewerkers én die 

van de organisatie.  

Persconferentie in  
eigen taal 
Weet je dat je de persconferentie ook in je eigen taal kunt 
beluisteren? Dit kan via: https://www.tvcn.nl/persconferentie/ 

De uitslag van vorige week:


