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Corona Nieuwsbrief 
Perspectief, stichting voor welzijn, zorg, sociaal en cultureel werk Beuningen

UITGIFTE 2 24 MAART 2020

TELEFONISCH 
SPREEKUUR 

OUDERENFDNDS 
Helpdesk voor ouderen 

met digitale vragen.   
 

Deze helpdesk is elke 
weekdag geopend van 

9:00 - 17:00 uur  
(gratis). 

www.ouderenfonds.nl/
helpdesk-welkom-

online
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BIEB BEUNINGEN TIP: 
Heb je nu veel tijd om 
te lezen, luisteren en 

leren?  
Of ben je op zoek naar 
ideeën om je kinderen 
thuis bezig te houden?  
Bekijk dan onze 'Tips 

voor thuis'-pagina. Van 
e-books en 

voorleesfilmpjes tot 
online taaloefeningen 

en kranten in 
eenvoudige taal. 

obgz.nl/tipsvoorthuis.
… pic.twitter.com/

N2e76U9j4N
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MOEITE MET LEZEN EN 
SCHRIJVEN? 

Corona informatie makkelijk 
uitgelegd:  

https://www.lezenenschrijven.nl/
nieuws/corona-in-begrijpelijke-taal 

DIGITAAL VAARDIGER WORDEN? 
DAN KAN! 

Op www.welkomonline.nl wordt er 
op simpele wijze uitgelegd hoe je 

digitaal vaardiger kunt worden. Het is 
een gratis lesprogramma 
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Onze Corona-
maatregelen op een 
rij 
•  Alle onze locaties zijn gesloten. Dit 

is zeker zo tot 1 juni. U kunt ons wel 
telefonisch bereiken 024 6750939 
op werkdagen van 9.00 -14.00 uur.

•  Afspraken, bijeenkomsten en 
voorstellingen gaan niet door. We 
proberen zoveel mogelijk telefonisch 
of via video calls of via e-mails en 
via de post contact met u te houden.

•  We onderzoeken mogelijkheden om 
activiteiten online aan te bieden

• Onze medewerkers werken zoveel 
mogelijk vanuit huis. Medewerkers 
met klachten moeten verplicht thuis 
blijven.
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TIPS VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES 
Alle	 vrijwilligersorganisa/es	 in	 de	 gemeente	 Beuningen	 hebben	 de	
gevolgen	van	de	corona-maatregelen	gemerkt.	Ac/viteiten	zijn	afgelast	en	
hulp	aan	ouderen	en	kwetsbare	mensen	wordt	ingewikkelder.		
Hieronder	volgen	een	paar	/ps:	
Plaats	oproepen	voor	hulp	online!		
Bij	het	wehelpen.nl	pla@orm.		Of	zoek	je	langdurige	hulp	van	vrijwilligers?	
Maak	 er	 dan	 een	 vacature	 van	 op	 onze	 vacaturebank	 .	 hDps://
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/beuningen		
Houd	je	vrijwilligers	betrokken	

ZiDen	je	vrijwilligers	thuis?	Verzin	een	alterna/eve	ac/e	die	ze	vanuit	huis	
kunnen	doen.	Bijvoorbeeld	een	klus	die	al	een	/jdje	ligt	en	waar	jullie	niet	aan	toekomen.		
Tijd	voor	online	vrijwilligerswerk!		
Zijn	je	normale	ac/viteiten	gestopt?	Dan	heb	je	nu	de	kans	om	vrijwilligersklussen	uit	te	zeDen	die	vanuit	
huis	gedaan	kunnen	worden.	Denk	aan	advies	over	 je	website	of	sociale	media,	het	 in	gebruik	nemen	
van	een	mailprogramma,	het	schrijven	van	een	fondsaanvraag.	Op	neem	de	/jd	om	je	vrijwilligersbeleid	
te	updaten	

Heb	je	hierbij	ondersteuning	nodig?	
Bijvoorbeeld	over	het	koppelen	van	corona	gerelateerde	hulp,	over	het	betrokken	houden	van	je	
vrijwilligers,	over	online	vrijwilligerswerk.	Ook	verzamelen	we	je	vragen.	Lopen	jullie	tegen	andere	zaken	
aan?	We	horen	het	graag	en	maken	verbinden	met	andere	organisa?es	die	jullie	verder	kunnen	helpen.	
Onze	VIP-medewerker	staat	klaar	om	je	ermee	te	helpen.	(iedere	werkdag	telefonisch	van	9.00	-	14.00	
uur	bereikbaar:	024	6750939		of	via	mobiel	06-22068160	of	video-call,	via	email	vip@stg-perspec/ef.nl)

sportief ganzenbord
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