“Let een beetje op elkaar.
Samen komen we deze moeilijke
periode te boven”
Het zijn woorden van onze premier Mark Rutte
nu het coronavirus een serieuze impact op ons
dagelijkse leven heeft.
Voor Kraggenburg heeft de werkgroep Omzien
het initiatief genomen voor deze flyer, die huis
aan huis wordt bezorgd. Wanneer u / je een
helpende hand nodig hebt of je wilt hulp
aanbieden, willen we een extra
mogelijkheid geven elkaar te helpen.
Onderaan deze flyer staat alle informatie.
Omzien naar elkaar is nodig in deze tijd. Let een beetje op je buren, kennissen, familie.
Dat gebeurt al veel in ons dorp, maar nu extra aandacht geven aan elkaar is zeer
gewenst.
Hieraan zitten twee kanten en wel de vraag om hulp als ook het aanbieden van hulp.
Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen, een telefoontje of gesprek voeren 'hoe gaat
het', hulp bij opvang van kinderen, helpen met schooltaken, een noodzakelijk klusje in of
rondom huis, enz... enz.
Elkaar helpen geldt niet alleen voor de kwetsbare ouderen, maar ook voor andere
huishoudens en/of gezinnen met kinderen. Het virus kan ons allemaal raken en dan
worden we ineens erg beperkt in ons dagelijks leven!
Aanbieden van hulp kunt u (kan je) doen via direct contact in eigen buurt of familie.
Je kan je ook opgeven om hulp te bieden. We kijken dan hoe je ingezet kunt worden als
er hulpvragen zijn.
Vaak kan binnen eigen kring een oplossing gevonden worden. Maar soms kan dat te veel
zijn, is iemand niet beschikbaar of is het eigen netwerk te klein. Stel dan alsjeblieft de
hulpvraag! Er zijn mensen die graag een handje willen helpen.
Aanvragen voor hulp door vrijwilligers kan altijd via onze coördinator, zoals dat achter in
iedere Uitkijk staat vermeld.
Vanwege het coronavirus en de bijzondere tijden hebben we extra mogelijkheden
gemaakt om een hulpvraag door te geven of je aanbod van hulp te melden.
Dan zorgen wij voor het samenbrengen van die twee. Opgave bij:
Harry Engels
harryengels@planet.nl
telefoon 06 3087 7169
Jules Overmars
jules.overmars@hetnet.nl telefoon 06 1336 5247
Ook andere intiatieven of acties i.v.m. het coronavirus kan je melden bij bovenstaande
personen. Zij zorgen voor verspreiding via de website en Facebook van Kraggenburg.
Op de website van Kraggenburg is een extra pagina gemaakt vanwege het coronavirus
en daarbij vraag en aanbod van hulp. Kijk bij www.kraggenburg.nl
Waar nodig maken we ook gebruik van Facebook van Dorpsbelang Kraggenburg:
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/
Werkgroep Omzien
De werkgroep is onderdeel van Dorpsbelang Kraggenburg en het bestuur ondersteunt dit
initiatief.

