
Ondanks alle voorschriften om afstand te bewaren zijn er gelukkig heel veel manieren 
om goed voor elkaar te zorgen.

•	 Kijk	eens	om	u	heen	en	schroom	niet	om	contact	te	zoeken	met	medebewoners.	Een	
hartelijk	kaartje,	een	telefoontje,	vragen	wat	de	ander	nodig	heeft,	het	kan	zoveel	
betekenen!

•	 Misschien	is	een	kwetsbare	buurtgenoot	wel	heel	erg	geholpen	als	u	aanbiedt	om	ook	
voor	hem	of	haar	boodschappen	mee	te	nemen.

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om elkaar te helpen en te voorkomen 
dat iemand zich buitengesloten voelt hebben we de volgende initiatieven 
genomen. Kijk op de achterzijde. We hopen dat u meedoet!

Het is belangrijk om elkaar nu bij te staan zodat niemand door deze crisis 
onnodig zwaar in de problemen komt of zich buitengesloten voelt.

De gevolgen van het 
Coronavirus gaan niet 

aan ons dorpje voorbij. 
De maatregelen om 

verspreiding van het 
virus te beperken 

hebben ingrijpende 
gevolgen voor alle 

bewoners.

Beste bewoner 
van Wolfheze



Wolfheze Helpt
de	whatsappgroep	om	hulp	te	
vragen	en	aan	te	bieden.

Het kan ons allemaal overkomen: ineens 
heb je hulp nodig en je krijgt het niet 
georganiseerd.

Daarvoor kan de whatsappgroep “Wolfheze 
Helpt” uitkomst bieden. Leden van deze 
groep kunnen hulpvragen plaatsen en via 
een persoonlijk bericht kunnen anderen de 
hulpvrager hulp aanbieden. Zodra de hulp 
geregeld is wordt de hulpvraag afgesloten 
met de mededeling “geregeld”.

Ook lid worden van deze whatsappgroep? 
Stuur een mail of appje met uw volledige 
naam, adres, email, uw mobiele 
telefoonnummer en het soort hulp dat u 
kunt bieden. (Wij vragen deze gegevens uit 
veiligheidsoverwegingen. Wanneer u de 
groep verlaat wordt u ook uit dit bestand 
verwijderd). Telefoon 06 15953105 en 
email: Wolfhezehelpt@gmail.com

De whatsappgroep dient alleen gebruikt 
te worden voor ‘echte’ hulpvragen en niet 
voor berichtjes die in andere groepen 
thuishoren. Dit om irritatie binnen de groep 
te voorkomen. Bij twijfel kan een beheerder 
geraadpleegd worden.

Heeft u geen whatsapp of geen energie om 
zelf de hulp via whatsapp te regelen? Stuur 
een mail naar Wolfhezehelpt@gmail.com of 
bel met 06 15953105 zodat we in overleg 
iemand kunnen zoeken die u daarbij helpt.

De whatsappgroep “Wolfheze Helpt” is 
tijdelijk, tenzij het in een behoefte blijkt te 
voorzien en leden te zijner tijd besluiten 
ermee door te willen gaan. Uiteraard 
staat het iedere deelnemer vrij de groep 
te verlaten zodra deelname niet meer 
gewenst is.

Telefooncirkels
Bellen	en	gebeld	worden.
Een	veilig	gevoel.

Telefooncirkels zijn een prettige manier om 
dagelijks bij elkaar te informeren of alles in 
orde is.

Hoe werkt het
Een groep van maximaal 8 personen belt 
elkaar dagelijks op een afgesproken tijdstip 
op. Annie belt met Barend, Barend belt met 
Carla, Carla belt met Dirk enzovoort en de 
laatste in de rij belt met Annie waarmee het 
cirkeltje rond is.

Wanneer er iemand niet opneemt dan 
wordt er nog een keer gebeld en daarna 
wordt het alarmadres gebeld van de 
deelnemer die niet opneemt. Meestal 
zal dat een buur zijn met een sleutel. De 
dagelijkse telefoontjes duren heel kort. De 
cirkel moet binnen een half uur rondgebeld 
zijn. In de praktijk bellen mensen elkaar na 
het rondje nogmaals om wat uitvoeriger te 
kunnen praten.

Wilt u ook deelnemen aan een 
telefooncirkel?
Neem contact met ons op, dan kunnen we 
samen met u en anderen dit organiseren.

Tot slot

Dit initiatief is genomen door twee 
bewoners. Graag komen we in contact 
met andere bewoners die dit initiatief 
willen ondersteunen, bijvoorbeeld als 
medebeheerder of deelnemer aan de 
telefooncirkel.

Blijf gezond, hartelijke groet,

Ellen en Germa, telefoon 06 15953105 en 
email: wolfhezehelpt@gmail.com


