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Radar
Vrijwilligers
December 2020
Vrijwilligersdag 7 december
Vrijwilligersdag 7 december is een beetje anders verlopen. In plaats van een feestelijke
bijeenkomst, ontving je dit jaar een verrassing in de brievenbus. Deze verrassing, een tas
met een speciale print, heeft elke Radar-vrijwilliger ontvangen. We hebben veel leuke
reacties gekregen. Mocht je door een of andere oorzaak deze tas niet hebben ontvangen,
laat me dit dan weten! Mijn e-mail en telefoonnummer staan onderaan op pagina 3.
Kerstattentie 2020
Wat was het jammer dat de Kerst Drive Through in Vaeshartelt bij Maastricht niet doorging
vanwege de nieuwe Corona-regels. We hebben ontzettend ons best gedaan om dit dan ook
aan iedereen door te geven: via WhatsApp, telefoon, SMS, e-mail of via collega’s. Heel erg
spijtig dat we desondanks een paar mensen niet bereikten. Wat we wel kunnen zeggen: je
krijgt je kerstattentie thuisbezorgd via Taxi van Meurs. Wil je ervoor zorgen dat maandag
en dinsdag (21 en 22 december) zoveel mogelijk iemand thuis is om jouw pakket in
ontvangst te nemen? We hebben nu namelijk niet de mogelijkheid om je pakket
bijvoorbeeld bij een servicepunt af te geven. Als er toch niemand thuis is geven we je pakket
af bij de buren. Natuurlijk krijg je dan een briefje in je bus.
Alvast veel uitpakplezier!
Bericht van bestuur en directie over de Corona-crisis:

Actuele info n.a.v. lockdown: zorg bij Radar gaat door
Premier Rutte kondigde afgelopen maandag een harde lockdown
aan en deze duurt minstens tot en met dinsdag 19 januari 2021. Het uitgangspunt bij
Radar is: de zorg en ondersteuning voor onze cliënten gaat gewoon door. Uiteraard
zorgen we voor veiligheid, maar ook het welbevinden van de cliënten, vrijwilligers en
medewerkers staat hoog in ons vaandel.
Vrije Tijd
Alle activiteiten van Radar Vrije Tijd worden stopgezet tot 1 februari 2021. We kijken of we
een alternatief programma kunnen aanbieden in deze periode.
Vaccineren
Verder krijgen we diverse vragen over het vaccineren. Wij zijn achter de schermen natuurlijk
al druk bezig met dit onderwerp, maar wachten nog op informatie van de Rijksoverheid.
Zodra die er is hoort u van ons hoe het vaccineren in zijn werk zal gaan. Voor algemene
informatie over de vaccinatie verwijzen we naar de website van de rijksoverheid.
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Op de hoogte blijven
We hopen dat we je steeds tijdig kunnen blijven informeren over Corona en het effect op
onze organisatie. Actuele informatie lees je op de homepagina van onze website
www.radar.org of neem contact op met de locatie waar je werkt als je meer wilt weten.
Wederom in de picture:

Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 - Mensen maken Nederland
Mensen maken Nederland vraagt een jaar lang extra aandacht voor de vrijwillige inzet voor
een ander. We zetten ons samen in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met
vrijwillige inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het is om dit te doen. Vier jij het
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 met ons mee? Want Mensen maken Nederland.

Mensen maken Nederland – Mensen maken Radar
Help je mee aan de campagne Mensen maken Nederland - Mensen maken Radar? We
delen hierover berichten, via de website van Radar en via Facebook.
De eerste publicatie op Facebook leverde hele leuke reacties op de foto waar vrijwilligster
Martine bij Woonvorm Willem 2 aanbelt en met heel veel adventskalenders de bewoners blij
maakt.
Geef het door
Blij worden we van geven en ontvangen.
Vrijwilligerswerk wordt gedaan door mensen met
passie en vreugde in het samenwerken met/voor
anderen. Vaak horen we van vrijwilligers dat het
geven van persoonlijke aandacht al zo’n groot
geschenk is om tegelijkertijd ook te mogen
ontvangen. Wat geweldig om te horen en te
ervaren!

Hierbij de andere twee voorbeelden zoals we dat ook in onze vorige nieuwsbrief lieten zien.
Maatschappelijk betrokken ondernemen
Meedoen in de Prokkelweek: samen met
bedrijven en andere organisaties organiseren we
prikkelende ontmoetingen om elkaar te leren
kennen en ook om te oriënteren op
samenwerking in een arbeidsmatige omgeving.

(bijzonder samenwerken met een radio-studio in
Landgraaf waar cliënten van Radar een dagje
meedraaien)
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Bijeenkomsten voor vrijwilligers
Vergaderen, trainen, leren van elkaar. We hopen
weer elkaar meer te zien in betere tijden.
Elkaar inspireren is het doel van deze
bijeenkomsten om zo ons beter te bekwamen in
het vrijwilligerswerk.
(enthousiaste vrijwilligers Marjo, Anita en Ger
nemen deel aan een vrijwilligersvergadering)

We willen dus foto’s plaatsen op de vrijwilligerspagina van Radar’s website en op Facebook,
met een kort verhaal van jou over vrijwilligerswerk. Maak een leuke actieve foto van jou en je
werk in uitvoering, met collega’s, met cliënten, alleen precies zoals je het wilt.
Zorg wel dat zeker één persoon recht in de camera kijkt en dat iedereen die meewerkt aan
de foto ook zijn toestemming voor publicatie heeft gegeven.
Mensen maken Radar is zeker waar en dat doen we samen!
Vrijwilligerswerk bij Radar in 2021
We hopen dat we allen weer zoveel mogelijk de draad op kunnen pakken op een manier die
bij ons past en misschien ook wel zoals we het gewend waren. Laat het ons weten als je
vragen hebt over jouw vrijwillige inzet en de werkzaamheden.
Mocht je interesse hebben in online scholing/curssussen, kijk op
https://www.academieinformelezorg.nl/e-learning/
NLdoet 2021
Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote vrijwilligersactie. NLdoet zet de
vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk
Nederlanders om een dag de handen uit de mouwen te steken daar waar het nodig is.
In 2021 is NLdoet op 12 en 13 maart. Op www.nldoet.nl kan iedereen zich aanmelden om
mee te doen met een leuke klus in zijn of haar omgeving. De locaties van Radar die mee
willen doen, dienen zich aan te melden bij j.hardenberg@radar.org.
Inmiddels heeft AC Bemelergrubbe https://www.nldoet.nl/klus/actieve-en-creatieve-doedag
in Maastricht zich al succesvol aangemeld en heeft ook al de toezegging voor een financiële
bijdrage van het Oranjefonds.
Contact
Wil je meer weten over een van de onderwerpen in de nieuwsbrief, vind je het fijn om even
zelf te bellen en contact te houden? Bel rustig (bij voorkeur op maandag tussen 10.00 en
12.00 uur) of stuur een berichtje via e-mail. Via WhatsApp kan ook.
Jane Piets-Hardenberg, coördinator vrijwilligers Radar
E-mail j.hardenberg@radar.org / tel. 06-52521018
Wegens verlof ben ik even niet bereikbaar van woensdag 23 december – vrijdag 8 januari.
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Blijf gezond
Zorg goed voor elkaar
Zorg goed voor jezelf

Alles gaat op slot, behalve ons hart 
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