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Beste dorpsgenoot, 

Door het coronavirus zijn de meeste mensen aan huis gebonden. De overheid adviseert 
oudere en kwetsbare mensen het openbaar vervoer te mijden en niet zelf boodschappen te 
doen. Het is van belang om elkaar te helpen en goed voor elkaar en jezelf te zorgen. 
 
Straatambassadeurs 
Ellecom is een dorp met onderlinge samenhang en een dorp waarin mensen van elkaar we-
ten wat er speelt. De rol van de straatambassadeur past daar goed bij.  
 
De straatambassadeur is de contactpersoon voor de straat en beheert de straat-appgroep 
voor informatie, veiligheid en contact. Dit is nou bij uitstek zo’n moment waarop die ver-
bindingen gelegd kunnen worden. Neem contact op met je straatambassadeur als je hulp 
nodig hebt, hulp wilt geven of vragen hebt. De straatambassadeur kan je op weg helpen. 
 
Andere mogelijkheden 
Er zijn verschillende hulporganisaties die je ook kunt inschakelen, hieronder zie je er een  
aantal met de contactgegevens.

Heb je boodschappen of andere hulp nodig? 
● Bel of mail Bakkerij Samberg, 0313-414287, bakkerijsamberg@hotmail.com 
● Bel MVT (Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg Rheden en Rozendaal) 
   026 - 3 70 70 70 (maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bereikbaar)

Heb je behoefte aan een telefonisch gesprek? 
● Bel STOER (Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden en Rozendaal) 
   Hermien Marsman Coördinator Stichting STOER 
   06 -11608924 (Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag onder kantoortijd) 
● Bel de Luisterlijn 
   0900 – 0767 (24 uur per dag bereikbaar)

Wil je boodschappen doen voor mensen of andere hulp bieden? 
● Bel MVT (Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg Rheden en Rozendaal) 
   026 - 3 70 70 70 (maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bereikbaar)  

Heb je behoefte aan persoonlijke bezinning: de dorpskerk is de komende drie  
woensdagavonden tot en met 1 april a.s. open tussen 18.30 – 19.30 uur.  
Meer info op pges.nl 
 
Laten we naar elkaar omkijken. Zorg goed voor elkaar en voor jezelf. Samen staan we sterk! 
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de werkgroep.

 
Werkgroep Sociaal en Cultureel 
Gera van Ek, Annelies Van Slooten en Susanna Kamminga  
Telefonisch bereikbaar onder nummer 06-83 70 21 14 (tussen 10.00 en 12.00 uur)
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