
Beste ouders van Pimmetje, 
 
Inmiddels hebben we de tweede week achter de rug waarin we bij Pimmetje alleen nog maar mogen 
zorgen voor de kinderen van ouders in de cruciale beroepen (of 1 van beide).  
 
In de eerste week was het voor ons met name erg zoeken naar een werkwijze. En proberen orde te 
scheppen in alle informatie die op ons af kwam. En natuurlijk om jullie hier zo goed mogelijk van op 
de hoogte te houden.  
 
Deze week merk ik dat er al meer duidelijkheid is, maar dan praat ik met name over de opvang bij 
Pimmetje. En we beginnen er aan te wennen dat het iedere ochtend gewoon kijken is hoeveel en 
welke kinderen er komen. Vanwege wisselende roosters van ouders of gezondheidsklachten komen 
kinderen wel of juist niet.  Wij proberen ouders zoveel mogelijk te ondersteunen. En het is heel fijn 
om te merken dat ouders ook heel serieus bezig zijn of ze de kinderen wel of niet kunnen brengen.  
 
Maar ondertussen blijft het een gekke situatie: Pimmetje bijna zonder kinderen.  
Je mist hier de bedrijvigheid en gezelligheid van de kinderen.  En de spontane knuffels die je 
gedurende de dag krijgt.  
En ook voor de kinderen thuis is het natuurlijk gek om ineens geen contact meer te hebben met ons. 
Daarom zijn we nu begonnen om jullie af en toe via de What’s app berichtjes te sturen. En we vinden 
het heerlijk om de reacties van jullie terug te zien en lezen.  
Gelukkig is het zonnig weer en kunnen we lekker met de kinderen naar buiten. Soms naar het bos 
(als het daar rustig is) of gewoon op onze speelplaats. En daarnaast waren er natuurlijk heel veel 
bananen over, dus met de kinderen bananenbrood gebakken…. 
 

   
 
 
En hoewel het bij Pimmetje een eigen ritme begint te krijgen, blijft er in de maatschappij veel onrust. 
Niet alleen over gezondheid en genoeg afstand houden, maar ook over financiën.  Welke 
steunmaatregelen kunnen ondernemers verwachten en wat betekent dit voor iedereen?  
Zoals ik al eerder bericht heb, is er voor de kinderopvang besloten om de toeslag gewoon door te 
laten lopen. En daarnaast zijn ze aan het kijken op welke manier ze de eigen bijdrage willen gaan 
compenseren. Zoals de eerste berichtgeving nu is (maar dat kan natuurlijk nog veranderen) is dat ze 
deze compensatie via de kinderopvangorganisaties willen laten verlopen. Als het goed is zal dat begin 
volgende week meer concreet zijn. En dan zal ik dit natuurlijk meteen aan jullie laten weten.  
 
Voor de ouders die zelf ondernemer zijn, is het vaak ook een moeilijke tijd. ZZP-ers zonder inkomsten 
of MKB die het hoofd boven water proberen te houden.  



Vanmorgen is duidelijk geworden dat het landelijke loket om bijzondere bijstand voor ZZP-ers en 
MKB (weet niet of dit de goede term is..) aan te vragen vanaf aankomende maandag geopend zal 
zijn.  
Daarnaast is er in Leiden ook een initiatief genomen door de Gemeente Leiden en de Stichting 
Ondernemend Leiden (heb ik nog aan de oprichting van gestaan) tot het openen van een 
informatiepunt voor ondernemers. Hierin vind je een overzicht van de landelijke én lokale 
maatregelen met betrekking tot het coronavirus en veelgestelde vragen. De site is: 
 www.leiden.nl/ondernemers-corona 
 
Tenslotte vinden jullie bij deze mail nog een bijlage van de Gemeente Leiden. Dit gaat over het 
aanbod van noodopvang, buiten de openingstijden van de Kinderopvang. Voor ouders die hier 
behoefte aan hebben, staat beschreven hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen. 
 
Beste mensen, tot zover onze update.  
We hopen dat het goed gaat met jullie en de kinderen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

http://gemeente-leiden.m15.mailplus.nl/nct319947418/vqStVqpVU2TzieD

