Beste klant,
Met heel veel pijn in ons hart en 1000 vragen in ons hoofd laten wij jullie weten dat wij de
komende weken de winkel sluiten en dit vanaf 18/03/2020 en dit tot nader order. Geen
gemakkelijke beslissing maar wel een beslissing waar we met volle overtuiging voor kiezen.
Wij sluiten voor … de gezondheid van ons personeel. Onze mensen staan in nauw contact met
de klanten en lopen op die manier een hoger risico op besmetting. Ondanks de vele
waarschuwingen van de overheid, stellen wij tot op vandaag vast dat hoest- en nieshygiëne niet
door iedereen opgevolgd wordt. Aan deze risico’s willen wij ons personeel niet blootstellen.
Wij sluiten voor … de gezondheid van onze klanten. Wij willen vermijden dat klanten in onze
winkel een besmetting oplopen of doorgeven aan elkaar. Aangezien we volop aan het begin van
het seizoen zitten, geen evidente beslissing. Wij weten dat dit hinder zal opleveren voor een
aantal klanten maar hopen toch op uw begrip. Gezondheid boven alles.
Wij sluiten voor … ieder van jullie. Als wij allemaal onze verplaatsingen tot het absolute minimum
terugbrengen, kunnen we de verspreiding van het virus afremmen en hopelijk wat beter onder
controle houden. Op die manier beschermen wij onze meest kwetsbare mensen, mensen die
ongetwijfeld met heel veel angst en schrik thuis zitten en de maatregelen nauwgezet opvolgen.
Wij sluiten … uit respect voor het personeel van voedingswinkels, crèches, alle leerkrachten en
andere mensen die kinderen opvangen waar geen opvang voor is. Als wij kunnen meehelpen om
het aantal kinderen in deze opvang te beperken, lopen deze mensen ook minder risico op
besmetting en bijgevolg minder kans op verspreiding van het virus. Bovendien kunnen kinderen
van mensen die nu in de medische zorg werken dan veiliger en met een heel pak minder risico
opgevangen worden.
Wij sluiten … uit respect voor het personeel in de zorgsector. Apothekers, mensen die thuiszorg
verzekeren, het personeel in onze ziekenhuizen… Zij lopen op dit moment ongetwijfeld op de
toppen van hun tenen en ik vrees dat het einde nog niet in zicht is. Ik kan mij voorstellen dat de
werkdruk daar nu enorm hoog ligt. Neem daar nog de onzekerheden over onvoldoende
beschermingsmateriaal en zorgen over eigen veiligheid en veiligheid van hun gezin, familie en
vrienden bij. Geen benijdenswaardige positie op dit moment. Ongelooflijk veel respect.
Voorlopig blijft het werkhuis open en werken wij met beperkt personeel. Er zullen slechts 2 tot 3
techniekers aanwezig zijn zodat iedere technieker met eigen materiaal en computer kan werken
met de nodige afstand zodat de risico’s beperkt worden. Wij zijn nog op zoek naar een oplossing
om afgewerkte machines tot bij de klant te krijgen. Wij houden jullie op de hoogte.
Wij hebben in mijn ogen dus allemaal de plicht om ons steentje bij te dragen. Wij kunnen enkel
voor ons eigen zorgen als we ook voor ALLE andere mensen zorgen. Wees sociaal en doe nu
vooral asociaal, verzorg u en hopelijk mogen wij u terug in onze winkel verwelkomen als deze
crisis voorbij is. Voor nu... heel erg bedankt voor jullie begrip.
Guido Vanoppen
Graag vraag ik u nog dit bericht te delen. Op die manier vermijden wij dat klanten nodeloos voor een
gesloten deur staan.

