






















































































































































































































































 

 

[15-11-18 20:53:46] Tanno Klein: Protest tegen jeugdzorginstelling: Kat gedood, 
gevild en in brievenbus gepropt 
https://www.ad.nl/utrecht/protest-tegen-jeugdzorginstelling-kat-gedood-gevild-en-in
-brievenbus-gepropt~a7306931/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=so
cialsharing_web
[15-11-18 20:54:56] Tanno Klein: Beste Victor, kunnen we hier morgenochtend even 
contact over hebben? Even bespreken of we hierop willen reageren?
[15-11-18 21:20:59] Victor Everhardt: Dat is goed dit zo lezend. Rond 8 uur een 
optie voor jou?
[15-11-18 22:28:59] Tanno Klein: Prima
[15-11-18 22:29:10] Tanno Klein: Tot morgenochtend
[16-11-18 15:08:30] Tanno Klein: Beste Victor, dank voor steunende en stevige 
reactie vanochtend. We zouden fijn vinden als je volgende week ergens een momentje 
hebt om in gesprek met onze medewerkers te gaan. Is dat haalbaar? Of op een andere 
manier jullie steun uiten?
[16-11-18 16:29:36] Victor Everhardt: Ik ga kijken wat mogelijk is voor een 
gesprek. Onze afspraak is ook in de maak, misschien is iets te combineren?
[16-11-18 16:52:20] Tanno Klein: Zeker!
[16-11-18 16:53:40] Tanno Klein: Dan is het handigste dat het gesprek bij ons 
plaatsvindt. Eens?
[16-11-18 17:53:36] Victor Everhardt: Eens. Heb ik ook doorgegeven aan mijn secr. 
Weet niet of het ook lukt qua agenda maar dat zien we vanzelf. Goed weekend.
[16-11-18 17:56:05] Tanno Klein: Hebben inmiddels de datum en tijdstip ontvangen. 
Lukt ook in onze agenda’s. Heel fijn dat het is gelukt! Fijn weekend.
  [21-11-18 18:03:01] Tanno Klein: <bijgevoegd: 
00000016-PHOTO-2018-11-21-18-03-01.jpg>
[21-11-18 18:04:19] Tanno Klein: Beste Victor, bijgaand ter illustratie de 
berichten die  stuurt naar onze cliënten als hij door hen wordt 
benaderd.
[21-11-18 18:09:04] Tanno Klein: En nogmaals fijn dat je morgen komt. Wordt zeer 
gewaardeerd!
[23-11-18 17:51:10] Tanno Klein: Beste Victor, nogmaals dank voor je bezoek aan 
Samen Veilig. Inmiddels staat er ook bericht over je bezoek op onze website (in 
overleg met ). Ook dit wordt zeer gewaardeerd. Fijn weekend!
[23-11-18 18:19:59] Victor Everhardt: Mooi dat ik iets kon betekenen op dit moment.

 Wordt vervolgd. Goed weekend.
[21-12-18 08:14:03] Tanno Klein: Beste Victor, ik wens je heel fijne feestdagen. 
Hopelijk ook voor jou enige rust de komende week! Hartelijke groet, Tanno
[21-12-18 09:26:30] Victor Everhardt: Beste Tanno, veel dank. Jij ook een hele 
goede tijd toegewenst. Ik ga het zeker rustig aan doen, hoop dat jou dat ook gegund
is. Hrt. Grt. Victor
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 [20-11-18 12:25:32] : <bijgevoegd: 
00000004-PHOTO-2018-11-20-12-25-32.jpg>
[20-11-18 12:25:46] : Mail van  aan cliënt
[20-11-18 12:30:44] : Ok. Maar dit is duidelijk een reactie op een 
mail die iemand al naar hem had verzonden
[20-11-18 12:30:59] : Dat is niet zo vreemd toch?
[20-11-18 12:44:24] : Ja klopt eerdere mails niet gezien
[22-11-18 12:02:50] : He! Net besproken met Vicor
[22-11-18 12:02:57] : Ik ben er niet bij.  wel
[22-11-18 12:03:11] : 
[22-11-18 12:55:22] : Prima dank je wel!
[22-11-18 13:06:04] : Zijn er verder nog dingen goed voor mij te 
weten? Ik zit er wel bij
[22-11-18 15:37:33] : Ha was een goede bijeenkomst en het bezoek is
positief ontvangen. We willen graag een kort bericht op de website zetten.    
Mogelijk ook twitter. Ok? Wil je het nog even zien?
[22-11-18 15:38:50] : He! Ja zou ik nog wel even willen zien! En 
zie nu dat ik helemaal niet gereageerd had. Sorry. Was beetje hectisch!
[22-11-18 16:30:21] : Ok! Stuur ik je iets na vijven
[22-11-18 16:30:41] : ��
[22-11-18 17:07:52] : Zit iets in je mail
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