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Hechtel-Eksel helpt
17 mrt 2020

Solidariteit steekt stevig de kop op in deze moeilijke tijden, waarvoor dank! Opdat hulpvragers en hulpbieders elkaar nog beter kunnen
vinden, riepen we enkele initiatieven in het leven. Draag jij ook je steentje bij?
Welke hulp kan je vragen?
Boodschappen laten doen, medicijnen laten afhalen, sociaal contact op afstand (bellen, mailen, brief schrijven, ...), dierenverzorging,
kinderoppas, ...

Onze
werken op afspraak.
Maak een afspraak (/hoe-maak-je-een-afspraak)
Welke
hulpdiensten
kan je bieden?

Boodschappen doen, medicijnen afhalen, iemand gezelschap houden op afstand (bellen, mailen, brief schrijven, ...), dieren verzorgen,
op kinderen passen, helpen als medische reserve, ...
Facebookgroep Hechtel-Eksel helpt
Vrijwilligers kunnen in de Facebookgroep Hechtel-Eksel helpt (https://www.facebook.com/groups/188109402616186/) hulp bieden,
maar ook mensen in nood kunnen er hulp vragen.
Steek een burenkaartje in de brievenbus
Om ook de mensen die niet op Facebook actief zijn te bereiken, maakten we handige invulkaartjes waarmee je hulp kan aanbieden of
vragen aan je buren. Laat een kaartje met je contactgegevens in de bus bij je buren achter en vind elkaar. We maakten zowel een kaartje
voor hulpvragers (https://www.hechtel-eksel.be/downloads/1492) als een kaartje voor hulpbieders (https://www.hechteleksel.be/downloads/1491). Beide kaartjes kan je rechts op deze pagina downloaden.
Richtlijnen voor vrijwilligers
Het is hartverwarmend om te zien hoeveel solidariteitsacties er in Hechtel-Eksel ontstaan, maar het is belangrijk dat dit veilig gebeurt.
Volg als vrijwilliger dus steeds de volgende richtlijnen:
♡ Registreer jezelf eerst als vrijwilliger op www.vlaanderenvrijwilligt.be (http://www.vlaanderenvrijwilligt.be./) Zo ben je verzekerd.
♡ Zorg voor jezelf én de ander: ga niet helpen als je je ziek voelt.
♡ Maak afspraken telefonisch of digitaal.

♡ Houd steeds voldoende afstand van elkaar.
♡ Vergeet niet om voor én na het bezoek je handen te wassen.
♡ Betaal boodschappen terug met geld in een enveloppe of betaal digitaal.
Ook het OCMW helpt waar nodig
Mensen die door de maatregelen voor kwetsbare groepe (65+ en zieken) in moeilijkheden komen en geen hulp kunnen inroepen van
familie, buren of mantelverzorgers, kunnen het OCMW steeds contacteren via: 011/ 89 12 12 – info@ocmwhechtel-eksel.be
(mailto:info@ocmwhechtel-eksel.be)
Ook dokters, apothekers, kinesisten, thuisverzorgers... kunnen via dezelfde contactgegevens vragen doorgeven van mensen in nood.
Nood aan een babbel of ondersteuning?
Ben je of ken je iemand die wel een telefoontje kan gebruiken? Of verblijd je eenzame mensen graag met een babbeltje? Naast
vrijwilligers die boodschappen doen, zijn we ook op zoek naar personen die iemand, die tijdens de coronacrisis alleen zit, regelmatig
kunnen opbellen. Want even iemand horen, kan het grote verschil maken.
Wil jij je hiervoor inzetten of ken je iemand die blij is met een telefoontje? Contacteer het OCMW via 011 89 12 12 of
seniorendienst@hechtel-eksel.be (mailto:seniorendienst@hechtel-eksel.be)
Ook deze organisaties (/ondersteuning-tijdens-de-coronacrisis.pdf) bieden de nodige ondersteuning en een luisterend oor.
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Burenkaartje - bied hulp.pdf (481 KB)
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Burenkaartje - vraag hulp.pdf (456 KB)
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Ondersteuning tijdens de coronacrisis.pdf (197 KB)
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Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
T 011 73 40 37 (tel:011 73 40 37), info@hechtel-eksel.be (mailto:info@hechtel-eksel.be)

T BE0216.772.828 (tel:BE0216.772.828),
Volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/LokaalBestuurHechtelEksel)
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