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DE BESTE WENSEN VOOR 2022  
Het coronavirus 
houdt Nederland in 
zijn greep. 
Ontwikkelingen en 
maatregelen 
volgen elkaar snel 
op. De afgelopen 
decemberdagen 
was er, ondanks 
de lockdown, 
gelukkig nog 
voldoende 
reuring bij 
Perspectief.  

Verschillende 
kwetsbare groepen hadden, op veilige afstand, 
gezellige kerstvieringen. Bij Hotspot waren er speciale 
activiteiten op de woensdagmiddag voor kinderen en 
tieners, want ook jongeren hebben het moeilijk.  

Ook zijn er in deze periode 35 kerstpakketten uitgedeeld 
aan ouderen die wel iets extra's kunnen gebruiken. Deze 
pakketten werden geschonken door de Rotary Maas en 
Waal. Mensen reageerden blij verrast.  

Namens het bestuur, directie, medewerkers  en vrijwilligers 
wensen wij u de allerbeste wensen voor 2022, met natuurlijk 
veel geluk en goede gezondheid. We hopen het komend 
jaar nog vele mooie activiteiten en projecten samen met u te 
mogen uitvoeren in de gemeente Beuningen. 

Met vriendelijke groet, 

Eufride Klein Rouweler, directeur Perspectief 
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HOTSPOT TIENERS IN ACTIE! 
ZELFGEMAAKT DECEMBERKAARTJES 
In de afgelopen 
december maand 
zijn tieners in 
jeugdactiviteiten 
centrum Hotspot 
druk bezig geweest. Ze hebben namelijk 
vrolijke decemberkaartjes geknutseld. 

De tieners maakten deze kerstkaarten 
voor eenzame mensen in Beuningen. De 
kaartjes stopten ze in de tasjes die door 
verschillende wijkwerkers zijn uitgedeeld 
in de wijk!

KERSTMIS IN HET CULTUURKERKJE 
Op 18 en 19 december stond een reeks 
van kleine concerten gepland in het 
Cultuurkerkje in Winssen. Het kerkje was 
prachtig versierd en helemaal in 
Kerstsfeer gebracht. Er zou gezongen 

worden door 
het Kamerkoor 
ZingYES en 
door het 
combo van 
Gery Vermeulen 
& Friends. 

Buiten stond 
een kraampje 
met 
chocolademelk 

en glühwein. Het 
zag er zo gezellig uit!  

Maar helaas: ’s avonds werd 
in een persconferentie verteld 

dat we onmiddellijk in 
lockdown moesten, zodat we 

de concertjes van zondag 
hebben moeten uitstellen.  

Een voorlopige nieuwe datum is er al wel: zondag 20 
februari, mits het dan kan, wordt het kerstconcert alsnog 
gehouden en zijn bezoekers welkom.

VRIJWILLIGERS BEDANKT! 
Stichting Perspectief kan niet bestaan zonder het 
grote aantal vrijwilligers dat meewerkt. 

Daarom werden zij op zaterdag 18 december jl. 
bedankt voor hun inzet in 2021. 

Geheel coronaproof konden de vrijwilligers 
langskomen bij het Molenhuis. Daar werd een 
leuke sleutelhanger en een kerstpakketje 
uitgereikt door een paar collega’s/ 
projectleiders. 

Het was een gezellige dag en we kregen erg leuke reacties en bedankjes.
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INSCHRIJVING NATIONALE 
VRIJWILLIGERSPRIJZEN 
VAN START 
Vrijwilligersorganisaties met 
trotse teams kunnen 
zich sinds 1 januari weer 
nomineren voor de Nationale 

Vrijwilligersprijzen 2022. Met teamtrots als 
thema kunnen vrijwilligersteams een korte 
vlog opnemen en uploaden via 
www.vrijwilligersprijzen.nl. 

Laten zien waar je trots op bent bij de 
Nationale vrijwilligersprijs 2022. 

Wanneer vrijwilligersorganisaties 
meedoen creëren ze bewustwording en 
waardering voor vrijwilligers, die iets 
doen waar hun hart naar uitgaat. 
Daarnaast maken ze kans op een 
prijs van maar liefst 15.000,-.  

Organisaties kunnen tot 1 maart 2022 hun 
korte vlog insturen.

GELDERSE HANDEN, DE ONLINE PLEK VOOR 
VRIJWILLIGERS EN ORGANISATIES 

Het Vrijwilligers Informatie Punt Beuningen is te 
vinden via de website van Gelderse handen. Het is 
een regionaal, ambitieus en innovatief 
samenwerkingsverband tussen 10 
vrijwilligerscentrales in Zuidoost Gelderland. 

Laat je inspireren door onze vrijwilligers, 
vrijwilligerscentrales en organisaties en neem een 
kijkje op de website van het platform  
www.geldersehanden.nl/beuningen 
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Laat je 
verrassen door de vele mogelijkheden die de site te 
bieden heeft. 
Ga je naar de vacaturebank, dan kun je dankzij een 
geavanceerd filtermenu de vacature zoeken die het 
best bij je past.  
Wil je iemand in coronatijd 1-op-1 hulp bieden of 
sluit je liever aan bij een maatschappelijke 
organisatie? Het is allemaal mogelijk.  
Of ga naar een buurgemeente, als je in de eigen 
gemeente niet direct de vacature van je wensen ziet. 
Zoek je als organisatie vrijwilligers? Dat is heel 
gemakkelijk. Schrijf je organisatie in, plaats een 
vacature en zoek in onze vrijwilligerspool. 
Ook biedt dit online platform scholing en workshops 
aan en kun je er terecht voor informatie en advies. 

 
Wil je meer weten, neem contact op met Inez van 
Veen, coördinator VIP 
inezvanveen@stg-perspectief.nl of tel. 024 6750939 
of mobiel 06-22068160 
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Vragen over het Coronavirus 
Welke informatie vind je waar  
en wie kan je daarvoor bellen?

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112

Rijksoverheid.nl/coronavirus 
 
Bel 0800-1351 (08:00 – 22:00)

Algemeen 
Over o.a. onderwijs, werk en  
maatregelen

Gezondheid 
Voor gezondheidsgerelateerde 
vragen en antwoorden 
 
Kijk op RIVM.nl

Ziekten in je regio 
Over infectieziekten, 
besme!ing(sgevaar) en 
gezondheid in de regio 
 
Bel de regionale GGD

Gezondheid in je 
eigen regio 
Over lokale voorzieningen, 
opvang, dienstverlening per 
gemeente/ dorp/stad. Wat 
betekenen deze maatregelen 
voor je dorp of stad? 
 
Bel je eigen gemeente

Ernstige klachten 
Vragen over ernstige klachten, 
zoals koorts (meer dan 38 
graden Celcius) en je hoest of 
ademt moeilijk 
 
Bel je eigen huisarts

Ondernemers 
De Kamer van Koophandel 
helpt ondernemers via het 
KvK Coronaloket 
 
Kijk op kvk.nl 
of bel het KvK-loket:  
0800-2117

Luisterend oor 
Voor kwetsbare ouderen die 
in quarantaine of 
thuisisolatie zi!en: Rode 
Kruis Hulplijn 
 
Bel het Rode Kruis:  
070 – 44 55 888

Reizen 
Over reisadviezen per land 
 
Kijk op  
Nederlandwereldwijd.nl 
 
Download Reisapp  
Buitenlandse Zaken

Speci!eke vragen 
over reizen 
Over hulpvragen in het 
buitenland. 24 uur per dag, 
7 dagen per week 
 
Bel het ministerie van 
Buitenlandse Zaken:  
+31 247 247 247
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