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Onderwerp: vrijwilligerswerk bij Radius en het Coronavirus
Beste vrijwilliger van Radius,
Radius is tijdelijk gestopt met alle groepsactiviteiten binnen en buiten haar locaties. Hiermee
volgen we het besluit van het kabinet om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit
geldt voorlopig t/m maandag 1 juni.
Voor veel vrijwilligers is het werk hierdoor komen te vervallen. Toch zijn er ook diensten van
Radius die gewoon doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan de Maaltijd aan Huisdienst, de installatie van
personenalarmering, de financiële thuisadministratie of het doen van boodschappen. Twijfelt u of
uw vrijwilligerswerk doorgaat? Neemt u dan contact op met uw coördinator of vaste
contactpersoon bij Radius.
Omdat we een dienstverlenende organisatie zijn voor kwetsbare ouderen en bereikbaar willen
blijven voor de doelgroep, vragen we de medewerkers van Radius wel te blijven werken.
Deze week werken wij aan het opzetten van een crisisdienst in Leiden en in Oegstgeest. Het doel
hiervan is vooral om contact te houden met kwetsbare of sociaal geïsoleerde ouderen. We zullen
hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van de receptie, onze medewerkers in de wijken en onze
bestaande diensten.
Ligt uw vrijwilligerswerk stil en wilt u wel iets betekenen voor anderen? Meld u zich dan aan bij de
receptie van Radius, via tel.nr. 071 707 42 00 of info@radiuswelzijn.nl. U kunt ook gebruik maken
van het platform BUUV. Mensen van alle leeftijden kunnen 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
Wanneer u zich inzet voor anderen denkt u dan alstublieft steeds aan de instructies: zorg voor
schone handen, schud geen handen en houd de gepaste afstand. Bent u verkouden, hoest u of
heeft u koorts, dan kunt u geen vrijwilligerswerk of burenhulp uitvoeren waarbij u anderen
ontmoet.
Wij proberen uiteraard ook steeds actuele informatie over ons formele beleid op de website te
plaatsen. Check dus regelmatig onze site: www.radiuswelzijn.nl voor meer informatie of bel onze
receptie.
De directie
Opmerking

Wanneer uw e-mailadres recent is veranderd en u wilt berichten van Radius ontvangen via de e-mail, stuur
dan een berichtje met uw e-mailadres naar: k.wentink@radiuswelzijn.nl
Wij zullen uw gegevens zorgvuldig en alleen gebruiken om u op te hoogte te houden van zaken die van
belang zijn voor vrijwilligers van Radius.
Wij blijven belangrijke berichten wel per post verzenden, omdat wij zoveel mogelijk vrijwilligers willen
bereiken.

