Coronabrief van de gemeente Zwijndrecht aan alle
inwoners van Zwijndrecht
Samen krijgen we het Coronavirus onder controle
Op het eerste gezicht lijkt het dagelijks leven in Zwijndrecht en Heerjansdam in een paar
weken tijd tot stilstand te zijn gekomen. Het coronavirus dwingt ons afstand te houden,
althans in de meest letterlijke zin.
Maar wie beter kijkt, ziet dat er van alles aan de hand is. Ondanks dat de beperkingen
vanwege het virus ons allemaal raken, ontstaan er prachtige initiatieven; er wordt goed
voor elkaar gezorgd, er is volop samenwerking en er worden heldendaden verricht in de
zorg, de hulpverlening, winkels en op tal van andere plaatsen. Wie beter kijkt ziet dat de
strijd tegen het coronavirus ons dichter bij elkaar brengt.
De gemeenteraad, burgemeester, wethouders en medewerkers van de gemeente leven
intens mee met inwoners en ondernemers, die geraakt zijn door het coronavirus. Onze
gedachten gaan uit naar mensen die door het virus ziek zijn geworden. Wij leven met hen
mee, met hun dierbaren en met de nabestaanden van de mensen die door het virus zijn
overleden.
Wij hebben een groot respect voor de mensen die hard aan het werk zijn in de strijd tegen
het virus. We zijn trots op de mensen in de zorg, in de kindcentra en het onderwijs, in
de voedselketen, in de transport en logistiek en bij de hulpdiensten. We zijn trots op de
vele vrijwilligers die deze dagen klaarstaan voor anderen; zoals bij de voedselbank en
Zwijndrecht-voor-elkaar.
Ons hart gaat uit naar mensen die zorgen hebben. Ondernemers die hun bedrijf zien stilvallen, ZZP’ers die aangewezen zijn op noodmaatregelen, maar ook gezinnen waar één
of meerdere inkomens dreigen weg te vallen.
En we leven mee met alle kinderen! Voor jullie zijn eigenlijk alle dagen anders dan normaal, doordat school, sport en veel andere dingen niet door kunnen gaan. Dat vinden we
heel vervelend voor jullie!
Tegen u allemaal, inwoners en ondernemers van Zwijndrecht en Heerjansdam, willen wij
zeggen: samen strijden we tegen het coronavirus en samen zullen we de verspreiding
van het virus tegenhouden!
In deze moeilijke tijd hebben we elkaar nodig. Maar deze tijd brengt ons ook dichter bij
elkaar. Daar hebben wij alle vertrouwen in!
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