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In	 deze	 bijzonder	 lastige	 tijd	 wil	 ik	 U	 allen	 graag,
namens	 het	 Fanf	 bestuur,	 gezondheid	 en	 heel	 	 veel
sterkte	 wensen	 in	 deze	 periode,	 waarin	 ieder	 van	 ons
het	 moeten	 stellen	 met	 een	 sociale	 isolatie:	 le
confinement

Laten	we	hopen	dat	deze	crisis	zo	goed	mogelijk	wordt
overwonnen	 en	 dat	 we	 spoedig	 weer	 “normaal”	 met	 elkaar	 kunnen	 omgaan	 en
begroeten.	Blijf	gezond	en	zorg	voor	elkaar!

De	 	 ALV	 van	 de	 Fanf	 die	 gepland	 was	 voor	 28	 maart	 in	 Parijs	 is	 uitgesteld.	 De
noodzakelijke	 afsluiting	 van	 het	 verenigingsjaar	 zal	 binnenkort	 via	 een
telefoonconferentie	 plaatsvinden.	 Daarna	 zullen	 we	 zo	 gauw	 dit	 weer	 kan,	 de
gebruikelijke	bijeenkomst	organiseren	met	de	aangesloten	leden.

Arjen	van	Geuns,	Voorzitter
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Brief	van	Pieter	de	Gooijer,	Nederlands	ambassadeur	in	Parijs	en
info	van	24/7	BZ	Informatieservice

Geachte	heer/mevrouw,
Corona:	 Nog	 geen	 maand	 geleden	 had	 niemand	 gedacht	 dat	 de
uitbraak	 van	 het	 Corona-virus	 COVID-19	 ons	 dagelijkse	 leven	 zo
drastisch	zou	veranderen.
Werk,	 school,	 sociale	 contacten,	 sport,	 thuis-	 en	mantelzorg,	 alles	 is
anders	en	we	weten	niet	hoe	lang	dit	nog	gaat	duren.
De	 Nederlandse	 ambassade	 in	 Parijs	 ontvangt	 veel	 vragen	 van
bezorgde	 Nederlanders	 en	 uitgerekend	 nu	 zijn	 we	 gesloten	 voor
publiek.

We	snappen	dat	dit	voor	u	lastig	kan	zijn.	Vanaf	onze	werkplek	thuis	spannen	we	ons	in	om	u	te
helpen	en	uw	vragen	te	beantwoorden.
Hieronder	geef	ik	u	graag	informatie	waar	u	met	welke	vragen	terecht	kunt.
Heeft	u	dringende	vragen,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	het	24/7	BZ	ContactCenter	dat	24
uur	per	dag	bereikbaar	is	op	 +31	247	247	247.
Voor	 reguliere	 vragen	 die	 niet	 gaan	 over	 de	 corona-crisis	 kunt	 u	 dit	 formulier	 gebruiken:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/contact-met-ambassades
Antwoorden	 op	 veel	 gestelde	 vragen	 over	 de	 actuele	 situatie	 in	 Frankrijk	 leest	 u	 hier:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-
frankrijk
Actuele	 informatie	 van	 de	 Franse	 overheid	 over	 het	 corona-virus	 vindt	 u	 hier:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Kent	 u	 Nederlanders	 die	 niet	 in	 Frankrijk	 wonen	maar	 hier	 gestrand	 zijn,	 en	 die	 terug	willen
reizen	 naar	Nederland	maar	 geen	 eigen	 vervoer	 of	 andere	mogelijkheden	 tot	 reizen	 hebben,
b.v.	via	een	luchtvaartmaatschappij	of	reisorganisatie,	adviseert	u	hen	dan	zich	in	te	schrijven	bij
het	 nieuwe	 platform:	 https://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.	 Dit	 platform	 is	 een
gezamenlijk	 initiatief	 van	 de	 reisbranche,	 verzekeraars,	 luchtvaartmaatschappijen	 en	 de
Rijksoverheid	om	gestrande	Nederlandse	reizigers	te	helpen	naar	Nederland	terug	te	komen.
Heeft	u	Nederlandse	vrienden	of	familie	woonachtig	in	Frankrijk?	Adviseert	u	hen	dan	zich	ook
te	 registreren	 voor	 de	 informatieservice,	 via	 de	 link:
https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl
	
We	 horen	 graag	 over	 welke	 zaken	 u	 in	 het	 algemeen,	 en	 in	 het	 bijzonder	 rondom	 het
coronavirus,	informatie	van	de	ambassade	zou	willen	ontvangen.
Ik	wens	 iedereen	sterkte	 in	deze	moeilijke	periode.	 Ik	hoop	dat	u	gezond	blijft	en	als	u
ziek	bent,	hoop	ik	dat	u	goed	herstelt.	Zorg	goed	voor	u	zelf	en	de	mensen	om	u	heen.

Vriendelijke	groet,
Pieter	de	Gooijer
Nederlands	ambassadeur	in	Parijs
Ambassade	Rue	Eble,	Parijs

Fanf	website
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Occitaans	Dagboek	–	april	2020.	Frits	Baylé
	
Wat	de	toekomst	brengen	moge…
Voorspellen	 moet	 ik	 maar	 aan	 anderen	 overlaten!
Enkele	 maanden	 geleden	 gaf	 ik	 Weinstein,	 de
filmproducer,	wiens	seksuele	 leven	aanleiding	werd	tot
de	 wereldwijde	 actie	 #metoo,	 nog	 een	 redelijke,	 doch
onverdiende,	 kans	 met	 zijn	 uitspattingen	 voor	 de

rechter	weg	te	komen.	Tenslotte	valt	het	maar	moeilijk	 te	bewijzen	wat	er	op	het	Hollywoodse
matras	 zich	 heeft	 afgespeeld.	 Maar	 de	 rechter	 eiste	 23	 jaar!	 Menig	 moordenaar	 kwam	 met
minder	weg.	Maar	op	zijn	leeftijd	en	met	zijn	gezondheid	is	er	weinig	kans	dat	hij	die	tijd	nog	zal
uitzitten.	Of	hij	met	die	gedachte	blij	zal	zijn,	denk	ik	niet.	Kijk	dat	durf	ik	wel	te	voorspellen!	Lees
hier	meer

Facebook Twitter Website

Coronavirus	COVID-19	stichting	GOED,	nieuwsbrief	maart	2020
	
INFO	Coronavirus	COVID-19
In	 deze	 speciale	COVID-19	 nieuwsbrief,	 willen	we	 ten	 eerste	 iedereen	 een
hart	onder	de	riem	steken	tijdens	deze	bizarre	periode	waar	we	ons	allemaal
in	bevinden	en	ten	tweede	om	te	verwijzen	naar	de	officiële	informatiekanalen
van	 de	 Nederlandse	 overheid.	 Maar	 eerst	 de	 volgende	 belangrijke
mededeling;

Tijdelijke	Vermindering	van	Consulaire	Dienstverlening
De	wereldwijde	ontwikkeling	van	het	nieuwe	corona	virus	(COVID-19)	heeft	geleid	 tot	 tijdelijke
vermindering	van	consulaire	dienstverlening	op	veel	locaties.	Check	zelf	even	bij	de	ambassade
in	jouw	woonland.
Vooralsnog	voor	de	periode	van	18	maart	–	6	april	2020.
Afhankelijk	van	de	ontwikkelingen	kan	de	periode	veranderen.
De	visaverlening	wordt	beperkt	tot	de	categorieën	‘humanitair’	en	‘nationaal	belang’.
Aanvragen	 voor	 een	 nieuw	 nationaal	 paspoort	 kunnen	 alleen	 worden	 aangenomen	 wanneer
een	reisdocument	verloopt	of	is	verlopen,	het	aantoonbaar	essentieel	is	voor	het	aanvragen	van
een	 verblijfsvergunning	 of	 een	 reis	 om	 aantoonbare	 medische	 of	 humanitaire	 redenen	 geen
verder	uitstel	duldt.	Laissez	Passers	kunnen	worden	afgegeven	indien	de	nood	acuut	is.	Lees
hier	verder
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief.fanf@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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