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Welzijnsorganisatie MeanderOmnium sluit alle
wijkservicepunten/buurthuizen tot en met 6 april
Ook peuteropvanglocaties dicht, diverse maatregelen van kracht

Welzijnsorganisatie MeanderOmnium in Zeist sluit per direct alle
wijkservicepunten/buurthuizen in verband met de strijd tegen het Coronavirus. De
maatregel duurt voorlopig tot en met 6 april. Daarnaast zijn ook alle peuteropvanglocaties
dicht, met uitzondering van De Zwaluw. Deze laatste locatie aan de Noordweg in Zeist
wordt opengehouden om de kinderen van ouders met beide een vitale functie (zie
https://bit.ly/2Ucb2Eq) toch te kunnen opvangen. Op de website
www.meanderomnium.nl zullen de inwoners van Zeist op de hoogte worden gehouden
van de actuele stand van zaken op welzijnsgebied.

Veel aanvullende maatregelen
De belbussen in Zeist en Utrechtse Heuvelrug rijden vanaf vandaag niet tot en met 6 april.
Inwoners die om dringende reden toch vervoer nodig hebben, moeten zich hiervoor wenden
tot de reguliere taxidiensten. Het hoofdkantoor van MeanderOmnium, ‘t Noorderpunt in
Vollenhove, is tot 6 april niet toegankelijk voor bezoekers. De medewerkers werken tot en
met 6 april zoveel mogelijk thuis. Thuis blijven geldt ook voor de 420 vrijwilligers, die bij de
organisatie zijn aangesloten. Ook het jeugdhonk en meidenhuis in Zeist zijn tot en met 6
april dicht, evenals de Speel-o-theek. De SpeelMeeKar en JongerenbusZ worden tot en met 6
april niet ingezet.
Veel diensten gaan wel door in gewijzigde vorm
De bezoekdienst Mantelzorg wordt in telefonische vorm voortgezet. Ook de
jongerenwerkers blijven op straat en worden zo flexibel mogelijk ingezet. Ook zal er
aandacht blijven voor het ambulante kinderwerk. Medewerkers van Buurtbemiddeling zullen
geen huisbezoeken en fysieke bemiddeling uitvoeren, wel is men telefonisch bereikbaar en
kunnen inwoners desgewenst een telefonisch advies krijgen. Ook de Vrijwilligerscentrale
blijft telefonisch bereikbaar.
Zorg en aandacht voor kwetsbare inwoners en ouderen
De sociaal werkers zullen zich inspannen om met name kwetsbare inwoners en eenzame
ouderen niet uit het zicht te verliezen en wekelijks met hen telefonisch in contact te blijven.
Aan alle inwoners wordt gevraagd in eigen buurt of straat dit ook te doen.

Informatie voor inwoners
Inwoners met een welzijnsvraag kunnen deze stellen via het e-mailadres
info@meanderomnium.nl. Ook blijft het algemeen telefoonnummer op werkdagen tussen
9.00 en 17.00 uur operationeel: 030 – 694 04 00. Op de website www.meanderomnium.nl
zal regelmatig de informatie over alle maatregelen in verband met het Coronavirus worden
bijgewerkt. Ook relevante telefoonnummers zijn daar te vinden. Op de toegangsdeuren van
de buurthuizen hangt een poster met een telefoonnummer dat men kan bellen bij
welzijnsvragen. De instructie is ook in het Engels en Arabisch. Er wordt teruggebeld door een
sociaal werker van MeanderOmnium.

