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Zonder jou lieve Sandra 

  

Had NESA Zorg niet op 

de kaart gestaan. 

In 2018 opperde we het 

idee dat we een 

Thuiszorg organisatie  

gingen opstarten het 

idee werd werkelijkheid. 

Krachten gebundeld een 

ijzersterk team. 

Nu 3 jaar verder heb je 

vanwege positieve 

ontwikkelingen binnen 

je gezin de keuze 

gemaakt het stokje over 

te geven aan Wendy.  

Deze keuze viel je erg 

moeilijk en ook bij mij  

kwam deze als een bom 

binnen. Al met al alles 

besproken, samen diep 

ademhalen en weer 

door.   

NESA Zorg zal altijd je 

kindje blijven ….  

 

Bedankt super bedankt 

voor alles wat je me 

geleerd heb en me nog 

zal leren  

XXX Anja 

 

 

Toekomst NESA Zorg  

Om de toekomst van NESA Zorg te waarborgen zal Wendy per 01-12-2021 
toetreden als mede eigenaar NESA Zorg. Zoals bekend blijft Sandra 
werkzaam bij NESA Zorg Sandra zal haar kennis met ons blijven delen. 
 
Wendy …… Super dat je met mij deze stap durft aan te gaan, Je heb er niet 
lang over na hoeven denken en ik ben er zeker van dat het ons gaat lukken. 
 
 
 
 
 Renske  

 
Nogmaals van Harte gefeliciteerd met je 
Diploma. Vanaf begin 2019 in dienst bij NESA 
Zorg. Je verantwoordelijkheid / inzet voor onze 
cliënten siert jou.  
 
Kaylee 

Heel veel succes met je opleiding, super dat je 
NESA Zorg komt versterken   

  

 

Ilse en Niek Jan 

Super bedankt voor jullie 

inzet namens NESA Zorg, wat 

hadden we zonder jullie 

gemoeten. Mede door jullie 

staan wij op de kaart 

Aankomende periode gaan collega’s cursussen volgen. op de planning staan 

Reanimeren – EHBO – Medicatie.  

 

Onze Clienten verdienen de juiste zorg en aandacht  . NESA Zorg zal zich tot het 

uiterste inspannen om de juiste en vooral goede zorg te blijven leveren. NESA Zorg 

staat voor Net Een Stap Anders, daarin willen wij ons  dan ook onderscheiden van 

andere Thuiszorg organisaties. 

Heeft u of een familielid een vraag / een klacht bel of mail ons, alleen dan kunnen 

we het bespreekbaar maken, u vraag beantwoorden of u klacht te verhelpen. 

Rest ons nog [ al is het vroeg ] iedereen fijne feestdagen te wensen en nog vele 
jaren samen te werken.  
 

                                                           


