Brief 2011 groep
Geachte heer/mevrouw <naam nabestaande>,
Recentelijk is in de gemeente Zwolle een pilot van start gegaan: Steun na
Partnerverlies. Omdat u in 2011 uw partner heeft verloren, sturen wij u deze
brief. De gemeente Zwolle wil de behoeften van nabestaanden onderzoeken om
zodoende passende steun te kunnen bieden. Daarom heeft de gemeente ons
gevraagd om u te benaderen.
Het doel is om nabestaanden te ondersteunen bij alles wat er op hun pad komt
na het ingrijpende verlies van hun partner. Bijvoorbeeld praktische hulp bij
administratieve zaken, ondersteuning bij het opnieuw organiseren van de zorg
voor het overgebleven gezin in combinatie met werk, of hulp voor (rouwende)
kinderen.
Wij realiseren ons dat deze pilot voor u te laat komt. We komen echter graag
met u in contact om u te vragen te leren van uw ervaringen met ons te delen.
Mogelijk heeft u zelf (nog) behoefte aan een luisterend oor of praktische steun.
Ook dat kunt u uiteraard aangeven.
Wij bieden ondersteuning aan nabestaanden, waarvan de partner recent is
overleden. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij dat wat er al in Zwolle
geregeld is op het gebied van rouw en verlies. Daarvoor leren we graag van
mensen zoals u. Wat heeft u geholpen? Wat heeft u gemist? Wat is er vooral
nodig? Met de antwoorden op deze vragen kunnen we in de gemeente Zwolle
een passend vangnet creëren.
Omdat ik niet beschik over uw telefoonnummer kan ik telefonisch helaas geen
contact met u opnemen om te vragen of u open staat voor ons verzoek. Daarom
wil ik u vriendelijk vragen contact met mij op te nemen. Dat kan via de
onderstaande contactgegevens.
Indien u geen contact wenst dan kunt u een bericht sturen naar
beroepskracht@wijz.nu of dit melden via tel. 038 0000000.

Met vriendelijke groet,
<naam beroepskracht>

Indien het telefoonnummer bekend was, werd de volgende brief gestuurd:

Geachte heer/mevrouw <naam nabestaande>,
Recentelijk is in de gemeente Zwolle een pilot van start gegaan: Steun na
Partnerverlies. Omdat u in 2011 uw partner heeft verloren, sturen wij u deze
brief. De gemeente Zwolle wil de behoeften van nabestaanden onderzoeken om
zodoende passende steun te kunnen bieden. Daarom heeft de gemeente ons
gevraagd om u te benaderen.

Het doel is om nabestaanden te ondersteunen bij alles wat er op hun pad komt
na het ingrijpende verlies van hun partner. Bijvoorbeeld praktische hulp bij
administratieve zaken, ondersteuning bij het opnieuw organiseren van de zorg
voor het overgebleven gezin in combinatie met werk, of hulp voor (rouwende)
kinderen.
Wij realiseren ons dat deze pilot voor u te laat komt. We komen echter graag
met u in contact om u te vragen te leren van uw ervaringen met ons te delen.
Mogelijk heeft u zelf (nog) behoefte aan een luisterend oor of praktische steun.
Ook dat kunt u uiteraard aangeven.
Wij bieden ondersteuning aan nabestaanden, waarvan de partner recent is
overleden. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij wat er al in Zwolle geregeld
is op het gebied van rouw en verlies. Daarvoor leren we graag van mensen zoals
u. Wat heeft u geholpen? Wat heeft u gemist? Wat is er vooral nodig? Met de
antwoorden op deze vragen kunnen we in de gemeente Zwolle een passend
vangnet creëren.
Binnenkort nemen we telefonisch contact met u op om te vragen of u open staat
voor ons verzoek.
Uiteraard mag het initiatief ook van u uitgaan. Indien u geen contact wenst dan
kunt u een bericht sturen naar beroepskracht@wijz.nu of dit melden via tel. 038
0000000.

Met vriendelijke groet,
<naam beroepskracht>
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