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Annuleren Lourdes bedevaarten 2020
Afgelopen week hebben wij na veel wikken en wegen en met pijn in ons hart moeten besluiten
de voorgenomen bedevaarten naar Lourdes in 2020 te annuleren. Een beslissing die zwaar valt
op VNB als organisatie, maar bovenal een beslissing die al onze medewerkers, vrijwilligers én
pelgrims raakt. Pelgrimeren is voor velen van ons een belangrijk onderdeel in ons leven en het
niet kunnen pelgrimeren komt daarom hard aan.
COVID-19 heeft ook een enorme druk uitgeoefend op het leven van velen van onze vrijwilligers
en pelgrims. Zorgmedewerkers, vrijwilligers in verpleeg- en zorginstanties, maar ook
mantelzorgers staan meer dan ooit klaar voor hun medemens en wij zijn als VNB trots deze
mensen in onze organisatie te hebben.
Inmiddels worden de maatregelen aan alle kanten langzaamaan versoepeld. De terrassen gaan
komend weekend weer open, scholen starten weer geleidelijk aan op en er komen meer
mogelijkheden om met onze naasten bij elkaar te komen. Wellicht komt het daarom als een
verrassing dat juist op dit moment is besloten om de pelgrimages naar Lourdes te annuleren.
We willen dit daarom graag wat verder aan u toelichten.
Een van de belangrijkste factoren in dit besluit is de onzekerheid die heerst. Deze onzekerheid
heeft een plaats binnen vrijwel alle aspecten van het organiseren van een pelgrimage. Allereerst
is er de onzekerheid in Lourdes. De maatregelen van de Franse overheid zijn nog altijd van
kracht en onduidelijk is nog in hoeverre het Heiligdom opengaat voor bedevaartgroepen en op
welk moment. Daarnaast is het voor hotels nog ingewikkeld om te bepalen hoe ze moeten
reageren op COVID-19.
Als voorbeeld nemen we de eetzaal binnen een hotel. Een zaal waar normaliter zo’n 100
mensen mogen plaatsnemen, zal nu bijvoorbeeld slechts ruimte bieden voor 40 mensen binnen
de ’1,5-meter samenleving’. De zelfde ‘diner-routine’ zal dus 2,5 keer zo lang duren. Dat legt
organisatorisch een enorme druk op een hotel. Daarnaast, mag de bediening zomaar aan tafel
komen? En hoeveel mensen van één groep mogen er dan gezamenlijk aan tafel plaatsnemen?
Dan is er nog de onzekerheid binnen de verschillende vervoersmaatschappijen. De gevolgen
van COVID-19 en de ‘1,5-meter samenleving’ zal een impact hebben op de manier waarop we
vliegen. De procedure van het inchecken zal wellicht meer tijd in beslag nemen door extra
controles en het is nog onduidelijk of we met 190 mensen in een vliegtuig mogen plaatsnemen.
Hetzelfde geldt voor het reizen per bus of trein; met hoeveel mensen mogen we tegelijkertijd
plaatsnemen in de verschillende vervoersmiddelen?
De maatregelen hebben daarnaast ook invloed op het prijsbeleid van alle eerder genoemde
partijen. Het is onduidelijk of dat per definitie betekent dat de prijzen van vervoer zullen stijgen,
of dat maatschappijen juist de prijzen drukken om zo min mogelijk klanten te verliezen.
Al deze onzekerheden maken dat het ook voor u, als vrijwilliger of als pelgrim, moeilijk in te
schatten is óf en onder welke voorwaarden u op reis kunt. Organisatorisch legt deze
onzekerheid een enorme druk op VNB als bedevaartorganisatie. Lopende contracten met
partners en aanbieders worden op de proef gesteld. Een vlucht inkopen voor 190 pelgrims is
geen probleem, maar als er blijkt dat er slechts 90 aan boord mogen, wat gaat er dan met de
andere 100 pelgrims gebeuren?
Als organisatie zijn we blij dat we gecertificeerd zijn en dat we zijn aangesloten bij SGR en
ANVR, zodat we onze pelgrims gerust kunnen stellen met de inmiddels bekende ‘coronavoucher’. De voucher geeft onze pelgrims de zekerheid dat hun reeds betaalde gelden niet
verloren zullen gaan. De voucher geeft anderzijds VNB de mogelijkheid om niet in directe
financiële nood te geraken als gevolg van het direct terugbetalen van de reeds ontvangen
reisgelden.
Deze vouchers mogen wij als bedevaartorganisatie, op moment van schrijven, nog uitgeven tot
1 juni 2020. Op de vouchers die ná 1 juni worden uitgegeven vervalt de eerder genoemde
zekerheid voor de pelgrim en de organisatie. Een aantal van uw vouchers kunnen nog
onderweg zijn, maar op ál onze vouchers gelden de richtlijnen van ANVR en SGR, omdat deze
zijn uitgegeven voor de gestelde datum van 1 juni 2020. (Stichting Garantiefonds Reisgelden
(SGR) en brancheorganisatie Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus
(ANVR) beschermen de reisgelden van vakantiegangers voor pakketreizen.)
Dat we nu hebben besloten de lopende bedevaarten naar Lourdes in 2020 te annuleren wil niet
zeggen dat we geen bedevaarten naar Lourdes meer zullen uitvoeren in 2020. Het Heiligdom
biedt ons de mogelijkheid ook in november en december te pelgrimeren en wij zullen er als VNB
alles aan doen deze bedevaarten, wanneer mogelijk en verantwoord, te organiseren. Hiervoor
houden we ons altijd aan de op dat moment geldende richtlijnen omtrent COVID-19.
Deze bedevaarten zullen pas op een later moment in dit jaar worden samengesteld, waardoor
we snel kunnen reageren op de nieuwste ontwikkelingen binnen ‘het nieuwe normaal’. We
hebben een enorm sterk team van medewerkers en vrijwilligers die er alles aan zullen doen om
iedereen een betekenisvolle ontmoeting te bieden. Juist nu!
Pas goed op uzelf, en op elkaar.
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