Bijdrage van Cor Vissers, Jolanda en zoon Corné, Clarksburg (Canada)

Allereerst dank voor jullie email, we zullen jullie vragen graag beantwoorden.
Met ons alledrie gaat het goed, we hebben een druk enerverend jaar achter de
rug en zijn heel blij dat onze werknemers veilig en gezond terug zijn bij hun
familie in Jamaica.
Door de uitbraak van het Corona-virus, arriveerden onze werknemers 2 weken te
laat in Canada. Daarna moesten ze nog 2 weken in verplichte quarantaine
waardoor we al meteen een achterstand in het werk hadden, maar door de
grandioze inzet van onze werknemers kunnen we toch terug kijken op een
geslaagd seizoen.
Het was voor iedereen, in welke sector dan ook, moeilijk om met het Coronavirus om te gaan, in het begin was het nogal onduidelijk qua regelgeving, er
kwam een hoop papieren rompslomp bij en controles van overheidsinstanties op
huisvesting, werk- en leefomstandigheden etc., al met al veel extra werk en een
enorme druk op de werkgever om alles naar behoren uit te voeren. Voor komend
seizoen zullen veel regels hetzelfde blijven, zoals het er nu uitziet, en met de
komst van een vaccin voor COVID-19 zal hopelijk een en ander beter verlopen.

Bezoek van vrienden en kennissen kon noodgedwongen niet doorgaan omdat we
daarmee ons bedrijf en onze werknemers in gevaar konden brengen, wat een
lockdown van 14 dagen tot gevolg zou kunnen hebben als er een van ons of
onze werknemers besmet zou raken, en dat kunnen we ons als bedrijf niet
permitteren!
Een voorgenomen trip naar Nederland om oma’s 80 ste verjaardag bij te wonen
kon ook niet doorgaan, wat natuurlijk erg jammer was.
Net zoals in Nederland heeft deze pandemic in Canada een duidelijk invloed op
je dagelijks leven, je denkt nu wel beter na voordat je ergens naar toe gaat, of het
wel echt nodig is, en je kondigt een bezoek altijd aan, zomaar ff binnen vallen
bij vrienden of kennissen dat kan niet meer.
Dat is natuurlijk erg jammer en we zullen een pas op de plaats moeten maken en
bekijken hoe dit verder gaat verlopen, maar het is duidelijk dat het nooit meer
zoals ‘vroeger’ zal worden!
Al met al eigenlijk een jaar om snel te vergeten maar dat voor altijd in ieders
geheugen gegrift zal blijven.
In de toekomst kijken kan niemand maar we zijn blij en dankbaar dat we in
Canada op het platteland wonen, waar ruimte is en dat we een bedrijf hebben in
de agrarische sector, dat we gelukkig nog steeds kunnen uitbreiden.

Wij wensen iedereen een
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