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meer contactgegevens

Londerzeel aan Zet!
Anderen helpen tijdens de coronacrisis
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote
impact op ons leven.
Hoe kan je andere inwoners van Londerzeel helpen tijdens deze coronacrisis? En wat als je
zelf hulp nodig hebt?
Om iedereen zo goed mogelijk te helpen biedt onze gemeente in samenwerking met Give a
Day het platform Londerzeel aan Zet! aan, waar vraag en aanbod op elkaar worden
afgestemd.
welke hulp kan je bieden of vragen?
hoe kan je helpen?
heb je hulp nodig?

Welke hulp kan je bieden of vragen?
boodschappen doen
medicijnen brengen
sociaal contact: brieven of berichtjes sturen, telefoneren
kleine huishoudelijke klusjes (vb.: sneeuwruimen, afvalzakken buiten zetten,...)
...

Hoe kan je helpen?
In je buurt
Help eerst de mensen in je directe omgeving (buren, familie en vrienden).
Steek een kaartje (pdf) bij je buren in de bus. Zo weten ze dat ze op jouw hulp kunnen rekenen.

Wil je ook andere inwoners van Londerzeel helpen?
Stel je dan kandidaat via Londerzeel aan Zet!
Wat gebeurt er na je kandidaatstelling?
1. We zoeken de persoon die jouw hulp het beste kan gebruiken.
2. We bezorgen jou de gegevens.
3. Jij contacteert de persoon die je kan helpen.

Waar moet je op letten als je hulp biedt?
Volg de richtlijnen om besmetting tegen te gaan:
maak afspraken telefonisch of digitaal
maak zo weinig mogelijk fysiek contact
hou afstand
was voor en na het bezoek je handen
wees voorzichtig met risicogroepen
betaal je boodschappen terug via een overschrijving, digitaal bankieren of door het contant geld in een
enveloppe te stoppen
Meer info vind je op Coronavirus COVID-19.

Heb je hulp nodig?
Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen. We behandelen je vraag vertrouwelijk.
online: stel je hulpvraag via het e-loketformulier: stel je hulpvraag
e-mail: zorgloket@londerzeel.be
telefoon: 052 30 36 16
Wat gebeurt er na je vraag?
1. We zoeken voor jou de juiste vrijwilliger.
2. We bezorgen de vrijwilliger jouw contactgegevens. Jij krijgt ook de contactgegevens van de vrijwilliger.
3. We vragen aan de vrijwilliger om jou te contacteren.

Verzekering
In tegenstelling tot in het voorjaar van 2020 biedt Vlaanderen geen gratis vrijwilligersverzekering meer aan. Je
moet dus beroep doen op je eigen familiale verzekering als er zich een probleem stelt bij het bieden van de hulp.
Heb je geen familiale verzekering? Dan is het aangeraden om de nodige informatie in te winnen bij je verzekeraar
en alsnog een familiale verzekering af te sluiten.

