

 

 
Beste inwoners
van Voorthuizen,





















U merkt dat we in bijzondere tijden leven door het coronavirus. Om
de verspreiding zo goed mogelijk tegen te gaan zijn veel maatregelen
genomen. Scholen, café ’s en restaurants zijn dicht en heel veel sociale
activiteiten zijn gestopt. We houden “sociale afstand”. Hiermee willen
we vooral de ouderen en de mensen met een kwetsbare gezondheid
beschermen.
maar het kan ook lastige
  Datis allemaal

 heel
 verstandig,

gevolgen
 hebben. En niet
 alleen voor ouderen - ook voorgezinnen
 is


het een spannende
tijd.
Misschien
geldt
dat
ook
voor
u?

 
 



 

Coronahulp in Voorthuizen
Vanuit Perron16 - het inloophuis aan het Smidsplein - is het initiatief genomen om
“Coronahulp Voorthuizen” op te zetten. Verschillende organisaties werken daarin
samen, zoals de kerken en Welzijn Barneveld. Op die manier willen we iedereen in
Voorthuizen helpen die nu vragen of zorgen heeft of praktische hulp nodig heeft.








 nodig? 



Heeft u hulp

 of wilt gaan.


Het kan zijn dat u zelf de deur
niet meer uit kunt
Misschien
zijn er andere
redenen waarom u een stukje ondersteuning goed kunt gebruiken. Wellicht kunnen wij
u helpen met bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Boodschappen doen
Medicijnen halen
Uw huisdier uitlaten
Een maaltijd
Een (telefonisch) gesprek

•
•
•
•

Hulp bij thuis les geven aan de kinderen
Hulp voor jongeren bij thuis zelfstandig leren
Hulp bij vragen over uw thuis-administratie
iets anders..

06-15420917
Hoe kunt
u hulp vragen? Mail: chvoorthuizen@gmail.com
We hebben één centraal contactpunt waar alle vragen gemeld kunnen worden. Als u
daar naar toe belt/mailt wordt het verder geregeld door iemand bij u uit de wijk.

Telefoon: 06-15420917

Mail: chvoorthuizen@gmail.com

Geen hulp nodig en wilt u ook graag helpen?
Als u dit initiatief een warm hart toedraagt en graag mee wilt doen, meldt u zich dan
aan via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. Wij zoeken nog (meer) vrijwilligers
die praktische
hulp willenMail:
bieden
zoals hiervoor vermeld. En wij zoeken nog enkele
06-15420917
chvoorthuizen@gmail.com
mensen die als buurtcoördinator de hulpvragen per buurt willen regelen met de
vrijwilligers. Mail: chvoorthuizen@gmail.com
-15420917

