
251947 265770

00000156 PHOTO 2020 04 10 2

0 35 00 pdf

438592

•i 4G i
_

■

25 O online

Sywert Van Lienden
□a ^

Buurtzorg

Kan inmiddels een boek schrijven over

de afgelopen drie weken

Aangeboden aan LCH

Hebben inmiddels een lijn voor 5 miljoen

mondmaskers getest door TU Delft

Zijn inmiddels zelfs bezig met afhuren

van complete vliegtuigen omdat we ook

door LCH worden dwars gezeten bij KLM

de lijn Shanghai die wij zelf hebben

opgezet en na lang vijven en zessen

door is ingezet voor LCH

Het is diep frustrerend

Overweeg inmiddels maar te stoppen

met de stichting en commercieel te gaan

IQ O

Kennelijk wfl de overheid niet meer

geholpen worden zonder winstoogmerk

En net als ons zijn er vele anderen

Geldt ook voor schorten handschoenen

etc
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zijn meuewerkers lopen rnei rr KZ

compieet privaat georganiseerd

6 ONGELEZEN BERtCHTEN

Nog zo n voorbeeld 50 000 3M

maskers van de week Geen reactie Heb

ze maar aan de groothandel verkocht

zodat ik met de winst de stichting

draaiend kan houden

Naja als je zin hebt erin te duiken bel

maar

We kunnen jullie helpen maar overheid

moet wel geholpen willen worden

Sywert Van Uencfen

werd gebeld door inspectie v

gezondheidszorg omdat al zijn medewerkers

lopen met FFP2 compieet privaat georganiseerd

En

Plus nog circa 10 thuiszorgorganisaties

trouwens

Er staan nu ook nog spullen in Shanghai

die blijven staan door slechte

coordinatie Ss ook al gebeurd met

beademingsmachines geen grap

Zouden door Van Rijn worden

opgehaald Bleven onnodig staan in

China
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Bedankt voor uw tijd en nogmaals bedankt voor

at die inzet die is gedaan en nog steeds gaande

is

Met vriendelijke groet

ZONDAG

O HugodeJonge • 18 25

4
Laat me even je mail en telnr weten dan vraag

ik collega Van Rijn of iemand namens hem je

even te contacten Grt Hugo

0
19 01

Bedankt voor je reactie Vorige week ook

gesproken met Stef Blok wonen

Maar ik ben woest over deze hele

situatie Samen staan we sterk

is nummer

0
19 02

Het raakt mij vooral het debat over de

middelen De kamerleden hebben geen idee

hoe hard we moeten vechten om de middelen

0
• 22 30

SHBSthesocialretailgroup com is mijn mail

Schrijf een bericht
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I Hulptroepen McKinsey

Nederland beschermd aan het werk

Mondmaskers en de 1 5 meter

samenleving 3 mei 2020

docs google com

Hi Hugo we zijn Inmiddels een paar

dagen en slagen verder We hebben

samen met VNO NCW en McKinsey een

plan gemaakt voor mondkapjes voor de

1 5 meter economie Als je

geinteresseerd bent hierbij een link

land beschermd

it

HUUNt

Geloof dat zij er morgen ook meer

verder gaan Wij staan in elk geval klaar

met de stichting om de overheid te

helpen om de slagen te maken met

bescherming voor OV supermarkten

kappers etc als dat nodig is

Mocht je tijd hebben dan zou ik het heel

leuk vinden om er eens over te bellen

Veel geleerd en meegemaakt en zie

best wel grote kansen voor NL Gr

Sywert
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©Ha Heb heel weinig tijd Mag t eim
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leuk vinden om er eens over te bellen

Veel geleerd en meegemaakt en zie

best wel grote kansen voor NL Gr

Sywert 22 36 1

Ha Heb heel weinig tijd Mag t einde

week
5 52 3
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wilde even checken of ik niet i d weg

loop

en hoe of ik dat slim kan gebruiken voor I

wat gaande is met o a VNO NCW en

VWS EZK Van Rijn had vandaag

gesprek
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15 53
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Dit is de productiecapaciteit voor

medische chirurgische mondmaskertjes
deze en volgende week mocht er ooit

nog de illusie zijn dat ertekorten zijn
Zal het hier vanavond over hebben

17 33
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