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Radius is er voor u
Het Corona-virus treft het hele land, maar zeker ook de doelgroepen van Radius, zoals
(kwetsbare) ouderen en chronisch zieken.
Om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, zijn de locaties van Radius gesloten t/m
maandag 1 juni, maar met onze diensten, zoals de Maaltijd aan Huisdienst en Alarmering
gaan we zoveel mogelijk door.
Daarnaast willen wij u graag een helpende hand bieden als u met iets omhoog zit:
• Heeft u misschien niet genoeg eten en drinken in huis?
• Zit u omhoog met de boodschappen?
• Zou u een keer willen telefoneren met iemand?
• Is er iets wat wij voor u kunnen doen?
• Zoekt u iemand voor een klusje?

Belt u ons telefoonnummer: 071 707 42 00 of mailt u info@radiuswelzijn.nl,
onze medewerkers bellen u terug, of proberen u in contact te brengen met de
juiste persoon.
U kunt ook gebruik maken van het platform BUUV. Hier kunnen mensen van alle leeftijden
zich aanmelden voor alles wat buren voor elkaar kunnen betekenen. Hier ziet u zowel vraag
als aanbod in uw eigen wijk.
o In Leiden kunt u zich daarvoor aanmelden via: leiden.buuv.nu
o In Oegstgeest kunt zich daarvoor aanmelden via: oegstgeest.buuv.nu

U kunt er voor de doelgroep van Radius zijn. U hoeft
daarvoor geen vrijwilliger van Radius te worden.
o Woont u in Leiden of Oegstgeest en kunt u de komende weken wat doen?
Mailt u dan naar: info@radiuswelzijn.nl, bel naar Radius: 071 707 42 00, of
meldt u zich aan bij BUUV (In Leiden: leiden.buuv.nu, of in Oegstgeest:
oegstgeest.buuv.nu)
En dan moeten wij nog één opmerking maken, blijft u uw gezond verstand gebruiken. Weest
u in alle contacten voorzichtig met uw pinpas en belt u Radius als u twijfel heeft.

