nieuwsbrief
Nummer 17, juni 2020
Informatiebrief voor alle vrijwilligers van Impuls

Voorwoord
Beste vrijwilliger,
Fijn dat we weer wat meer bewegingsruimte krijgen met elkaar! En tegelijkertijd ook
spannend waar dat toe zal leiden. Ik hoop dat u allen nog in goede gezondheid
verkeert!
Mocht u weer uw vrijwilligerswerk willen doen dan leest
u meer hierover in deze nieuwsbrief. Ook kunt u deelnemen aan enkele online trainingen, waarbij aandacht
is voor vrijwilligerswerk en het coronavirus. Wij bevelen
u deze van harte aan! En wilt u hier meer over weten,
neem dan gerust contact met ons op.
Alice ten Dam
directeur

Verhuizen
Gaat u verhuizen of
heeft u een nieuw e-mail
adres? Vergeet dan niet
om uw nieuwe gegevens door te geven aan
uw contactpersoon bij
Impuls. Zo loopt u geen
uitnodigingen of post van
ons mis!

Weer aan de slag?

Activiteiten

Wij kunnen ons voorstellen dat u als vrijwilliger zin
heeft om uw vrijwilligerswerk weer op te pakken. In
sommige gevallen kan dit nu ook! Bijvoorbeeld bij
huisbezoeken, als taalmaatje of hulp bij administratie. In andere gevallen is dit wat lastiger omdat
bijvoorbeeld activiteiten nog niet zijn gestart of
omdat de RIVM dit afraadt (bijvoorbeeld bij
Automaatje).

Impuls is aan het kijken
naar mogelijkheden
om enkele activiteiten
weer op te starten. Zo
is de kidsinloop weer
begonnen met een
klein aantal kinderen,
de peuterspeelzalen zijn
geopend en er worden
plannen gemaakt voor
een ‘Zomerschool’.

Wilt u weer starten? Neemt dan contact op met uw contactpersoon bij Impuls.
Wij kunnen dan met u meedenken over mogelijkheden, oplossingen en eventuele
dilemma’s. Want het moet uiteraard wel veilig zijn voor alle partijen.

Webinars
De Vrijwilligerscentrale Oldenzaal organiseert speciaal voor vrijwilligers drie online
workshops (‘webinars’). Deze workshops hebben betrekking op werken in coronatijd en hebben als doel om iedereen prettig en veilig aan de slag te laten gaan.
- Dinsdag 16 juni van 10.30 tot 11.30 uur: Vragenuurtje met de GGD Twente
- Dinsdag 23 juni van 10.30 tot 11.30 uur: Alles wat je weten wil over corona-proof
vrijwilligerswerk!
- Dinsdag 30 juni van 10.30 tot 12.00 uur: Intercultureel werken
De workshops worden online gegeven (via ZOOM). Het enige wat u nodig heeft is een
computer, tablet of telefoon met camera en geluid. Op www.impuls-oldenzaal.nl/
vrijwilligers vindt u meer informatie én kunt u zich aanmelden.

Ook hebben we
‘beweegmomentjes’
op het balkon geïntroduceerd. Bij verschillende appartementcomplexen kan men
hier aan meedoen.
Medewerkers van Palet
weer soms ‘live’ contact
met statushouders.
Veel activiteiten liggen
echter nog stil. Wilt u
meer weten over een
bepaalde activiteit?
Neem dan gerust
contact op met Impuls.

Spanningen tijdens corona

Sociaal Team Oldenzaal

Colofon

In deze perode kunnen
spanningen soms hoog
oplopen. De Rijksoverheid
heeft een aantal tips op
papier gezet die kunnen
helpen. U leest ze hier (klik op
de afbeelding).

Het Sociaal Team Oldenzaal is vanaf
juni weer op haar reguliere tijden
bereikbaar, namelijk van 9.00 uur tot
13.00 uur. Inwoners die hulp nodig
hebben of een praatje willen maken
kunnen bellen naar Impuls:
0541 571414, kies 2.

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Impuls. Heeft u vragen of
wilt u zich afmelden voor deze
nieuwsbrief, neem dan contact
op met Impuls info@impuls-oldenzaal.nl of telefonisch: 0541
571414.
www.impuls-oldenzaal.nl

