NIEUWSFLITS

Stichting Power Beauties 2e jaargang 1 juni 2020

Alweer de 2e Nieuwsflits van het jaar. Normaal zou deze verschijnen einde april 2020, helaas is dat
niet gelukt op die datum. Namens het bestuur excuus hiervoor!
Ondanks de maatregelen van het RIVM omtrent het corona virus en wij ons aan deze maatregelen
houden. Hebben wij als Stichting niet stil gezeten. En zoals jullie waarschijnlijk weten lieve Power
Beauties zijn de maatregelen omtrent het virus versoepeld.
Helaas geldt dit nog niet voor evenementen; de Verwendag die normaal gehouden zou worden op
zondag 24 mei 2020; Speciaal voor (ex)kankerpatiënten in Eindhoven. Een benefiet voor Stichting
Nationaal Fonds tegen kanker; in samenwerking met Dynamo Jongeren Centrum en de Vrijwillige
Hulpdienst Eindhoven; heeft de Stichting vanwege de maatregelen omtrent het corona virus de
Verwendag uitgesteld tot eind september 2020. Wij zijn op dit moment druk bezig met de
voorbereidingen voor de Verwendag en hopen jullie op zondag 27 september 2020 weer lekker te
kunnen en mogen Verwennen!
Wij gaan alle vrijwilligers en partners opnieuw benaderen, zodat wij als team weer jullie in de watten
kunnen leggen. Want zonder deze lieve mensen kunnen wij de Verwendag helaas niet realiseren.

Zondag 24 mei 2020 toch even een Verwen moment…
Helga en Rutger zijn namens de Stichting persoonlijk zondag 24 mei 2020 goodiebags komen brengen
aan de Power Beauties, om ze zo in het zonnetje te zetten. Wij hebben 22 Power Beauties blij mogen
maken, die zich hebben aangemeld voor de gratis goodiebag. En daar worden wij als bestuursleden
van de Stichting ook blij van!
Ook hebben wij aan een van onze Power Beauties een boekwerk gegeven, waarin verschillende
mensen met de hand een mooi en lief woord hebben geschreven. Wij als Stichting willen op de
Verwendag(en) een Power Beauty extra in het zonnetje zetten. Om de privacy van deze persoon te
waarborgen is haar of zijn naam niet genoemd en zijn er ook geen foto’s gemaakt van de uitreiking
van het met de hand geschreven boek.
Wel kun je een kleine impressie van die dag op onze website bekijken. Ga naar
www.stichtingpowerbeauties.nl

Wist je dat…
De Stichitng Speciaal voor alle Power Beauties per 1 april 2020 de Babbel Lijn heeft geopend zodat je
in tijden van het Corona virus een babbeltje kunt maken. Dit kan over van alles gaan, over ziekte,
twijfel, de lente of iets anders. Kortom er mag en kan gebabbeld worden! Van woensdag tot en met
vrijdag is de lijn geopend van 10:00 - 14:00 uur M: 06 44 06 31 38.

Fijn om te weten…
Is dat je voor een visagie behandeling weer terecht kunt bij Face To Face visagie&styling, dat een
onderdeel is van de Stichting. Hiervoor vragen wij een standaard bijdrage van € 37,50. Voor een
make-up behandeling of styling. Heeft u ook een cadeau bon ontvangen ter waarde van € 15,-…Deze
kunt u dan gebruiken voor een behandeling, u hoeft dan alleen de resterende bijdrage nog te
doneren. Dit kunt je van te voren doneren door de doneer knop van de website te gebruiken.
www.stichtingpowerbeauties.nl U kunt een afspraak maken via email facetofacevisagie@gmail.com
of te bellen naar het volgende nummer 06 44 06 31 38.
Door je bijdrage ondersteunt je Stichting Power Beauties, zodat er nog meer Verwendag(en) en
goede nazorg gegeven kan worden aan onze stoere kanjers die in aanraking zijn gekomen door
kanker.

Hieronder treft je in tien stappen de instructie omtrent hygiëne regels voor
een veilig en verantwoorde behandeling in de salon.

Corona Hygiëne protocol…
1. Je maakt vooraf een afspraak. Afspraak maak je bij voorkeur per email
facetofacevisagie@gmail.com of telefonisch M: 06 44 06 31 38.
2. Er wordt een intake gedaan of je gezondheidsklachten hebt, die kunnen duiden op corona. In
dat geval kan Helga van Hengst visagist je helaas niet welkom heten in de salon.
3. Helga visagist en jij zelf hebben beschikking over een gecertificeerd mondkapje. Zij gaat met
jou in gesprek over het gebruik hiervan. Tijdens de behandeling draagt Helga visagist een
mondkapje. Je bent echter niet verplicht deze te dragen, desgewenst verstrekt zij je een
mondkapje.
4. Bij aankomst in de salon desinfecteert je jouw handen met handzeep of hydroalcoholische
gel. Herhaal dit zo vaak je wilt.
5. Helga je visagist desinfecteert de handen continu en wast de handen grondig met handzeep
voor en na de behandeling.
6. Na je bezoek worden handdoeken meteen gewassen op 60 graden, gereedschap, werkplek
en visagie stoel gereinigd.
7. We houden onderling de afstand van 1,5 meter.
8. Gelieve alleen te komen.
9. Kom op de afgesproken tijd.
10. Je kunt de behandeling uitsluitend van te voren doneren; dit kun je via de doneerknop doen
van de website www.stichtingpowerbeauties.nl

Vrijwilliger worden…
Wil jij je ook inzetten voor de Stichting en lijkt het je leuk om voor en met onze doelgroep te werken
Ga naar de website en bekijk de vacature. www.stichtingpowerbeauties.nl

Ideeën
Heb je een leuk idee, suggestie of vraag, neem dan contact op met Helga van Hengst
voorzitter/organisator.
Via het contact formulier van onze website. www.stichtingpowerbeauties.nl of stuur een e-mail
info@stichtingpowerbeauties.nl

Lieve en warme groet,
Namens het bestuur Helga, Sissy en Rutger.

Tot de volgende Nieuwsflits

