
Beste vrijwilliger,

Het zijn onzekere en rare tijden vanwege corona, 

de coronamaatregelen en de gevolgen voor vele mensen,

bedrijven en instellingen.

In die zoektocht wat te doen wat het beste is willen we als

SWS in verbinding en contact blijven met onze vrijwilligers!

Er gaan activiteiten, ontmoetingen en bijeenkomsten (tijdelijk)

niet (meer) door maar we willen als team SWS ook de

positieve kant belichten: wat kunnen we nog wel doen aan

contact en verbinding?

Voorlopig ‘sluiten en stoppen’

Om onze kwetsbare medemens te beschermen is er besloten

om voorlopig vrijwel alle activiteiten van SWS stil te leggen,

maar ondanks dat is onze insteek nog steeds: We zijn er waar

het kan! Er is al heel wat gebeld en we gaan er vanuit dat de

vrijwilligers op de hoogte zijn van wat stopt en wat wel

doorgaat.

VRIJWILLIGERSDAG

We zullen de vrijwilligersdag vanwege de huidige

omstandigheden toch anders gaan uitvoeren,

maar we willen jou wel graag ontmoeten voor een gesprekje

en het geven van een cadeautas/goodiebag en blijk van

waardering.

Je bent van harte uitgenodigd om in een inloopmoment 

langs te komen op dinsdag 7 december. 

Opgave hiervoor is niet nodig!          

uitnodiging 



In Staphorst ben je in het Dienstencentrum 

welkom tussen:

10.00 – 11.30 uur     of    13.30 – 16.30 uur       

In Wijkcentrum de Poele in IJhorst tussen:                       

14.30 – 15.30 uur          

In sportkantine SC Rouveen tussen: (Korte Kerkweg 22)                     

13.00 – 15.00 uur                    
                                                                                   

Ben je zelf niet in de gelegenheid om te komen, laat 

dan iemand anders de attentie voor je meenemen.

ER ZIJN WAAR HET KAN

De komende tijd willen we als team er zijn waar het kan en 

op een andere manier met jou in contact blijven.

Zoals koffie-momentjes, wandelingen maken etc. 

Want buiten mag veel en is veilig en gezond! 

Tijdens het inloopmoment gaan we beginnen hiervoor

afspraken met je maken.

Verder een oproep voor alle groepen om met name de

deelnemers niet te vergeten, die het juist nu contact zo nodig

hebben. Bedenken jullie aardigheidjes om te maken en te

bezorgen bij deze groep is dit fantastisch, iedereen verdient

een vriendelijk woord of gebaar.

Hartelijke groeten,

Team SWS - Anja, Arianne, Lian, Marlies, Nanda, Xanter

 
Stichting Welzijn Staphorst - info@sws-staphorst.nl / 0522-465143

uitnodiging 


