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Beste Rotterdammers, collega’s en sympathisanten, collega’s in de thuiszorg
hebben uw hulp nodig!
In opdracht van de regering en de gemeentes wordt de thuiszorg afgebroken! Volgens de plannen van
de regering dreigen 58.000 mensen in de huishoudelijke zorg hun baan te verliezen. Zo wordt eenwaardevolle voorziening voor ouderen en gehandicapten de nek omgedraaid.
Maar ook op dit moment dreigen in Rotterdam 600 collega’s bij de thuiszorg van Faveo te
worden ontslagen! Zij strijden al bijna een jaar tegen meer dan 20% loonsverlaging en ontslag. Ook
voeren ze actie voor behoud van de goede zorg aan cliënten en tegen het verminderen van de zorguren.
Daarbij hebben ze al heel veel acties gevoerd om de plannen van wethouder Florijn en het thuiszorgbedrijf Faveo te veranderen. Ze hebben al 4 dagen gestaakt met steun van de cliënten, die beseffen dat
hun zorg in gevaar is.
Faveo wil nu alle 600 collega’s ontslaan! Zij heeft de aanbesteding verloren. De gemeente Rotterdam
moet er voor zorgen dat client hun werknemer houden en dat de nieuwe aanbieders de werkgevers van
Faveo overnemen. De collega’s van Faveo moeten hun belangrijke werk kunnen blijven doen!
De plannen van de regering moeten worden gestopt. We willen de politiek oproepen de plannen van de
regering niet te steunen en de thuiszorg te redden.
Maar daarvoor hebben we uw hulp nodig!
Van iedereen die de collega’s van de Thuiszorg en onze Rotterdamse ouderen een warm hart
toedragen. Alle familieleden, sympathisanten, medestrijders, raadsleden, buren,
IEDEREEN mag meelopen in de SOLIDARITEITSMARS VOOR DE THUISZORG IN ROTTERDAM
De actiegroep WijzijndethuiszorgRotterdam-AbvakaboFNV strijdt:
Voor alle ouderen en gehandicapten in Nederland!
Voor goede zorg!
Voor onze banen!
Laat iedereen zien dat deze bezuinigingen op onze ouderen en onze banen, niet kunnen.
Stop de afbraak van de thuiszorg
Stop loondumping in de zorg

Wijzijndethuiszorgrotterdam@gmail.com
Facebook: Wij Zijn De Thuiszorg Rotterdam
www.strijdvoordethuiszorg.nl

