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Aarzel niet om ons te vragen indien u meer
informatie wenst over het ouderenproject.
Wij staan u altijd graag te woord, of helpen u
telefonisch indien u niet in staat bent om
zichzelf aan te melden voor het
ouderenproject.

Indien u de kosten om naar Bunde te komen
NIET zelf kunt betalen, hebben we de
mogelijkheid om u daarbij te ondersteunen of
om u te komen halen en brengen. U vindt
meer informatie op het aanmeldformulier.

Hoe kan ik me aanmelden?
Via onze website: Stichting Veul Diech Good
tabblad Ouderen Project, daar vindt u het
formulier dat u kunt downloaden of u belt met
onze administratie 06-43136386.

Vriendelijke groet en graag tot ziens, namens
ons bestuur en al onze vrijwilligers.



Wat is de doelstelling van onze stichting?
De doelstelling luidt: “ De Stichting heeft
zonder winstoogmerk ten doel: om een
concrete bijdrage te leveren aan het
verminderen van de armoedeproblematiek in
Zuid-Limburg (preventie en verzachten van
armoede) en het bevorderen van het welzijn
van kinderen, zieken, ouderen en
gehandicapten”.

Waarom een ouderenproject?
Bij al onze activiteiten komen we ouderen
tegen die zich eenzaam en alleen voelen,
nergens meer heen kunnen, weinig of geen
contacten hebben, geen gesprekspartners
hebben en door al deze omstandigheden
depressief raken.

Dit heeft ons in het hart geraakt! en we willen  
met onze vrijwilligers graag een bijdrage
leveren om eenzaamheid onder ouderen te
bestrijden. Het Oranje Fonds heeft dit
mogelijk gemaakt en het verheugt ons u te
kunnen mededelen dat vanaf 1 april 2022 
ons Ouderen Project gaat starten.

Wat gaan we doen?
We gaan met kleine groepen (5 ouderen)
starten met creatieve activiteiten waarbij
ook 3 vrijwilligers aanwezig zullen zijn voor
de begeleiding. 

Er zijn per week 3 groepen: op dinsdag,
woensdag en donderdag ochtend, tijdstip:
van 10.00 tot 12.00 uur.

Vanaf juni 2022 gaan we deze activiteiten
uitbreiden naar 3 groepen in de ochtend en
3 groepen in de middag.

Ouderen onderling en ouderen en
vrijwilligers zullen elkaar op een informele
manier leren kennen. Natuurlijk moet men
aan elkaar wennen en het belangrijkste
vinden wij dat u zich bij ons thuis gaat
voelen!

Na een aantal weken zal duidelijk worden
welke persoonlijke behoefte iedere oudere
heeft: dat kan zijn een luisterend oor, een
wandelmaatje, een belmaatje, iemand die
mee gaat bij een bezoek aan
arts/ziekenhuis of gewoon gezellig
boodschappen doen samen, of een keer per
week gezellig op de koffie komt. Ook
bieden we hulp bij administratie of de
computer, of nemen u mee voor een uitje.
 

Van hieruit gaan we afspraken met u maken
afgestemd op uw persoonlijke behoeften,
ingeregeld op uw situatie zodat u de
aandacht krijgt die u verdiend en zich niet
meer eenzaam hoeft te voelen.

Wie kan zich aanmelden?
Iedereen van 60 jaar of ouder die nog geen
begeleiding of activiteiten heeft en
woonachtig is in Zuid-Limburg, is van harte
welkom!

De activiteiten vinden plaats in de gezellige
creativiteitsruimte van ons kantoor aan de
Meerstraat 6 te Bunde. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het
meedoen aan dit project. U bent van harte
welkom en uw kopje koffie/thee is gratis!

Tot ziens!

 

 


