Beste Nieuwegeiners,

Het is crisis en veel mensen krijgen het flink voor hun kiezen. We
proberen ons allemaal zo goed als het gaat aan te passen aan de situatie
en de meeste mensen lukt dat bewonderenswaardig goed. Want
natuurlijk is de huidige situatie niet altijd makkelijk.
Ik denk aan de Nieuwegeinse kinderen, die niet meer naar school
kunnen en hun vrienden niet meer kunnen zien. Ik denk ook aan onze
stadsgenoten die thuis zijn gaan werken en dat soms moeten
combineren met bijvoorbeeld thuisonderwijs of mantelzorg. En ik
denk ook aan de Nieuwegeinse ondernemer waarvan er velen zijn die
het nu zwaar hebben.
Het is belangrijk dat wij ons hier samen doorheen slaan. Gelukkig zie ik volop voorbeelden
van stadsgenoten die zich aanpassen aan de nieuwe realiteit en er met elkaar het beste van
maken. Ik ben er ontzettend trots op hoe wij in onze gemeenschap omgaan met de impact van
het coronavirus op ons dagelijks leven.
Natuurlijk gaan onze gedachten in deze tijd uit naar de Nieuwegeiners die met het coronavirus
besmet zijn geraakt. Dat zijn er helaas steeds meer. Een aantal van hen is inmiddels gelukkig
al weer hersteld. Degenen die nog ziek zijn, wens ik allereerst beterschap en een voorspoedig
herstel toe.
Het is fijn om te zien dat wij als gemeenschap extra stilstaan bij die Nieuwegeiners die zich in
deze tijden van sociale onthouding eenzaam voelen en aan diegenen die zich vanwege leeftijd
of broze gezondheid extra kwetsbaar voelen. Overal in de stad zie ik prachtige initiatieven
voor onderlinge hulp en solidariteit ontstaan.
Neem bijvoorbeeld een kijkje op www.vitaminecnieuwegein.nl en www.ikbennieuwegein.nl.
Daar staan mooie voorbeelden van initiatieven van Nieuwegeiners vóór Nieuwegeiners. Ook
landelijk wordt er op allerlei manieren hulp geboden aan mensen die het nu extra zwaar
hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de Luisterlijn (030-294 33 44). Daar kan iedereen nu dag en
nacht terecht voor een luisterend oor en een persoonlijk gesprek.
Ik roep u op van de mogelijkheden gebruik te maken. We hebben elkaar allemaal nodig in
deze moeilijke tijd. Nieuwegein is een veerkrachtige stad. Samen komen we deze crisis te
boven.

Hartelijke groeten,
Frans Backhuijs
Burgemeester Nieuwegein

