Vriendendiensten en Corona, vanaf 1 juni 2020
Stapsgewijs worden de coronamaatregelen versoepeld. Dit betekent dat onze werkwijze en
activiteiten ook ‘mee versoepelen’. Bij alle werkzaamheden en activiteiten gelden de RIVM adviezen
en/of onze eigen huisregels!

Maatjesactiviteiten:

Ons advies aan al onze maatjes is om, indien dit goed voelt, weer af te spreken en hierbij de RIVMadviezen in acht te nemen. Dit geldt voor zowel de 1-op-1 maatjes als voor de groepsmaatjes.
Sommige groepen kunnen hun groepsactiviteit aanpassen, zoals bijvoorbeeld samen wandelen i.p.v.
bowlen.
Voelt het (nog) niet goed om af te spreken? Hou dan contact met elkaar via bellen/beeldbellen.
De maatjescoördinatoren bellen, beeldbellen en spreken face-to-face af, afhankelijk van je wensen
en situatie. Vragen? 0570-613747 of maatjes@vriendendienstendeventer.nl.
Klik hier voor de RIVM adviezen.

Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning:

Heb je vragen? Of heb je ondersteuning nodig? Neem contact met ons op via 0570-600056 of
clo@vriendendienstendeventer.nl. De cliëntondersteuners helpen je graag verder d.m.v. bellen,
beeldbellen en face-to-face gesprekken, afhankelijk van je wensen en situatie.
Klik hier voor de RIVM adviezen.

Zelfregiecentrum Deventer

Vanwege de Coronacrisis is Zelfregiecentrum Deventer op 16 maart 2020 dicht gegaan.
Op 2 juni 2020 gaat Zelfregiecentrum Deventer, in aangepaste vorm, weer open van maandag t/m
donderdag:
1.
De openingstijden worden gesplitst in twee dagelijkse blokken:
- een ochtendblok van 9.00 tot 12.00 uur;
- een middagblok van 13.00 tot 16.00 uur.
2.
Aantal bezoekers per dag en per ruimte verloopt via een schema, met een maximum van 20
bezoekers per blok. Dit betekent dat er 40 mensen per dag naar het centrum kunnen komen.
Wil je ook komen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: 0570-612515 of
zelfregie@vriendendienstendeventer.nl.
Klik hier voor onze Corona huisregels.

Zelfregiecentrum Raalte

Ook Zelfregiecentrum Raalte is op 16 maart 2020 dicht gegaan.
Op 3 juni gaat het centrum weer open, op maandag en woensdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Binnen Zelfregiecentrum Raalte blijft de ‘inloop’, zonder schema, mogelijk, omdat de ruimte groot is.
Vragen? 06-44397861 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl
Klik hier voor onze Corona huisregels.

Herstelcursussen en -activiteiten

In juni 2020 gaan een aantal herstelcursussen weer ‘live’ van start.
Daarnaast zullen er een aantal herstelcursussen en -activiteiten ook via beeldbellen plaatsvinden.
Vragen? 0570-613747 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl.
Klik hier voor onze Corona huisregels.

