
Onderwerp: Pas op de plaats...
Van: Nieuwsbrief (intensie.nl) <nieuwsbrief@intensie.nl>
Datum: 16-Mar-20, 11:05
Aan: Nieuwsbrief <nieuwsbrief@intensie.nl>

Lieve jij,

Om maar met de deur in huis te vallen...
Wegens de Corona-crisis heb ik besloten mijn prak�jk per direct voor de komende 3 weken (tot 6
april) te sluiten.

Social Distancing is het enige wat helpt, om in ieder geval te voorkomen dat de Zorg overbelast wordt:
Fla�en the Curve.

Deze site toont een paar simula�es, om het effect van Social Distancing inzichtelijk te maken:
h�ps://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
En de NOS legt uit, waarom Fla�en the Curve belangrijk is:
h�ps://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/389594-fla�en-the-curve-nos-op-3-legt-uit-hoe-je-levens-kunt-
redden

Het voelt heel onwerkelijk...
Eind oktober heb ik heel hoopvol afscheid genomen bij mijn werkgever, om full-�me aan mijn
massage-prak�jk te kunnen werken.
Door de regels van het UWV echter heb ik de eerste 2 maanden rus�g-aan moeten doen, zodat ik in
januari echt kon beginnen!
Maar om goedbeslagen ten ijs te komen, waren er nog wel wat meer zaken nodig: de enquete onder
mijn klanten, een foto-shoot met real-life modellen, en een nieuwe website. En die kos�en helaas ook
meer �jd dan ik gedacht had... de marke�ng moest nog even wachten..
En toen kwam Corona... mensen gingen al minder naar buiten, laat staan voor zulk direct contact als
bij een massage...
Intensie zal nog meer, een pas op de plaats moeten maken.

Het goede nieuws is, dat ik nu wel �jd heb om de website te implementeren! Om een mooie plek te
gaan geven aan die mooie teksten en al die mooie foto's, beiden gemaakt door heel lieve mensen! En
om eindelijk dat boekhoud-programma eens te gaan bestuderen!
En als straks de regels weer versoepeld worden, sta ik voor jullie klaar! Na een lange periode van
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social distancing zal de behoe�e aan liefdevol contact groot zijn! Dan wil de mens weer aangeraakt
worden, en wil de mens zich weer mens voelen!

Dus, lieve mensen, het wordt even afzien, voor ons allemaal, maar het is niet anders. Laten we er het
beste van maken!
De wereld hee� z'n rust nu hard nodig...

Warme groet,
Steven

PS Indien je een afspraak had staan, neem ik contact met je op.

PS Voel je vrij deze nieuwsbrief te delen, en vergeet niet mijn facebook-pagina te volgen.

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je je hiervoor aangemeld hebt.
Aan- en afmelden kan heel eenvoudig via deze pagina,
waar je ook een overzicht van vorige nieuwsbrieven kunt vinden.

--

--

Intensie - Massages met volle
aandacht

Tourslaan 37e, 5627 KW, Eindhoven
06-23079099

www: intensie.nl
�: @intensie
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