Hulpgroep Corona Best
Het is een open deur om te stellen dat het moeilijke tijden zijn voor ons allemaal.
We merken allemaal de gevolgen van alle maatregelen maar sommigen merken het natuurlijk meer
dan anderen.
En nog belangrijker: sommigen kunnen nog prima voor zichzelf zorgen maar anderen kunnen dat
juist niet of lukt het gewoon praktisch even niet.
Voor die groep zijn we, een groep gewone mensen die in Best woont, een actie gestart.
We hebben een groep vrijwilligers die met veel inzet juist die mensen die het nu even niet lukt wil
helpen. Dat kunnen natuurlijk ouderen zijn maar ook gezinnen die het even te veel wordt of degenen
die juist nu extra hard moeten werken en geen tijd hebben voor andere zaken.
Wat kunnen we doen? Boodschappen doen, medicijnen ophalen, wat online studie hulp voor uw
kinderen, even de hond uitlaten en zo zijn er zeker nog veel meer zaken.
Kunnen we alles voor iedereen doen? Nee, maar als we het niet kunnen of mogen dan vertellen we
dat natuurlijk gewoon. En ook wij moeten ons natuurlijk houden aan alle regels en waken over uw en
onze gezondheid.
Dus: kunt u hulp gebruiken bel dan naar nr 0499-830967, stuur een email naar
hulpgroepcoronabest@gmail.com of een berichtje via onze Facebook groep Hulpgroep Corona Best.
Een van ons neemt uw vraag op, schakelt een van onze hulpverleners in en laat u weten wie wat gaat
doen.
Zo simpel. We proberen iemand uit uw buurt u te laten helpen, wel zo makkelijk en als er nog vervolg
hulp nodig is kan dat met de hulpverlener worden afgesproken.
Wilt u ook helpen? Ga dan naar onze facebook pagina en stuur een berichtje of stuur een mailtje met
uw contact info, wat u kunt en wilt en hoeveel u beschikbaar bent dan zetten we u op de lijst
We letten gewoon een beetje op elkaar!
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