Informatiefolder Stichting Fundament
Behoefte aan een luisterend oor? Bel gerust!
Door het Corona-virus moeten veel mensen thuis blijven. De muren kunnen dan op je af komen.
Zit je alleen thuis? Kun je nergens naar toe? Zit je ergens mee en
heb je behoefte aan een luisterend oor? Of wil je gewoon even
een praatje maken?
Neem dan contact op met de collega’s van Stichting Fundament.
Zij zitten tijdens kantooruren voor je klaar.
Sherina Schouten (ouderenadviseur) 06-81 98 04 38
Jannet Huisman (consulent mantelzorgers) 06-47 50 47 24

Chatten met Fundament
Vanaf 30 maart is het mogelijk om te chatten met medewerkers
van stichting Fundament. Je kunt als inwoner van de gemeente
Losser anoniem je vragen of zorgen delen. Mocht het nodig zijn
dan kunnen we je in contact brengen met de juiste persoon of
hulpdienst, bijvoorbeeld de ouderenadviseur, mantelzorgondersteuner of een hulporganisatie.
De live chat is van maandag t/m vrijdag toegankelijk van 9.00 tot
12.00 uur. De chat is te vinden op onze website
www.stichtingfundament.nl

NL voor elkaar
Veel mensen die alleen zijn of een zorgvraag hebben, worden extra benadeeld door de gevolgen van het coronavirus. NLvoorelkaar.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar. Heb jij ondersteuning
nodig, bijvoorbeeld iemand doet voor jou de boodschappen? Meld
je vraag op NLvoorelkaar.nl.
Ben jij goed gezond heb jij nog wel een uurtje over en wil je
noaber helpen? Meld je dan ook aan bij NLvoorelkaar.nl.

Bibliotheek Losser start met boeken bezorgservice
Veel van onze leden lukt het om boeken te lenen via de online bibliotheek, maar er zijn ook leden wie dat niet kunnen. Daarom zijn
wij gestart met de boeken bezorgservice.
Boeken worden, met in achtneming van strenge hygiënemaatregelen, aan huis bezorgd. De boeken die klanten nog thuis hebben
worden niet retour genomen.
Wilt u graag nieuwe boeken uit de bieb? Tijdens kantooruren kunt
u contact opnemen met 053-5382137
Alle grote– en groepsactiviteiten van Stichting Fundament zijn tot 1 juni stopgezet. Wij volgen hierin de maatregelen die worden bepaald door het RIVM en de overheid.
Algemene contactgegevens:
Kantoor – 053-5369400
Bibliotheek – 053-5382137
Muziek en Dans – 053-5381309

