Overzicht “Burenhulp” initiatieven m.b.t. Corona-virus
Wil je graag iemand een handje helpen of heb jijzelf een hulpvraag omdat je nu niet (makkelijk) uit huis kan.
Bij dezen een overzicht waar je in gemeente Venray terecht kan.
Zelfs in tijden van crisis, zijn er altijd mensen bereid om iets voor een ander te doen, wat in zijn/haar mogelijkheden ligt.
Denk bijv. aan een boodschap doen; Zorg ook dan voor de RIVM richtlijnen.
Wil je voor iemand boodschappen doen, zorg er dan voor dat je de boodschappen vóór de deur zet. Bezoeken aan kwetsbare personen zoals
ouderen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. (Coronahulp Horst aan de Maas)
“Als ieder iets voor een ander doet, zijn we allemaal geholpen.”
Naam initiatief
Facebook Help elkaar ivm Corona virus
Venray
Facebook Coronahulp Venray
Samen is Kracht- Pilaar Brukske

Emailadres of postadres

Stichting Ik Begin

Wijzijn@ikbeginvenray.nl

Kaartjes naar ouderen, div. Adressen
gemeente Venray

Tryneshuis (etage 1 + 2)
D’n Herk 98a
5803 DN Venray
Groepswoningen de Zorggroep
Blauwververstraat 18
5801 RM Venray
Vincentiushof 1 t/m 12
5801 DT Venray
Rooyhof
Julianasingel 67
5802 AT Venray

Telefoonnummer

Info@sameniskracht.nl
06 - 840 913 49
Di-do-vrij van 9.30u. tot
15.30u. bereikbaar

Website en/of info
www.facebook.com/groups/638913560242649/
www.facebook.com/groups/coronahulpvenray/
www.facebook.com/groups/sameniskracht/
www.sameniskracht.nl
www.facebook.com/stichting.ikbegin

‘t Zorghuus
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn
De Mulder
Veltumse Kleffen 68
5801 SJ Venray
Kaartje sturen naar ouderen
Landelijk- bv. adopteer een ouder
Online luister bieb, meer als 80 boeken
Match, vrijwilligerswerk Venray
Rbij
Mantelzorgondersteuning Synthese
Ouderenbond Anbo Luisterlijn
Luisterend oor- Luisterlijn
(voorheen Sensoor)
Voedselbank Venray zoekt helpende
handjes
JSP
Luisterend oor voor jongeren, ouders en
docenten. Geven tips en trucs om mee aan
de slag te gaan.
Gezinscoach Venray
#appjongerenwerk
Whatzz’ up?! voor alle jongeren in de
leeftijd 12 tot 23 jaar. Voor vragen rondom
uiteenlopende onderwerpen waar je mee
te maken kunt krijgen. Denk aan school,
eenzaamheid, seks, drugs, pesten, liefde
etc.
Online noodloket-inkomen
Maakt u zich zorgen over uw financiële
situatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van

www.cor.omapost.nl/start

mantelzorg@venray.nl
ehulp@deluisterlijn.nl

0478 – 51 73 00
0348 – 46 66 66
0900 – 07 67

www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
www.ditisietsvoorjou.nl
www.venrayrbij.nl
www.facebook.com/steunpuntmantelzorgvenray/
www.deluisterlijn.nl
www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home/deluisterlijn-chat.html

06 – 508 604 18
jsp@venray.nl

Ma t/m do tussen 11.0013.30 uur
Ma/woe: 06 – 121 343 73
Di/do: 06 – 218 926 55
0478 – 51 73 10
06 – 194 031 28
Ma t/m do tussen 12.00u
tot 21.00u.
Het streven is binnen 24
uur reactie
www.venray.nl/noodloket-inkomen-voor-nietondernemers

het Coronavirus? De gemeente Venray,
Match voor Vrijwilligers,
Thuisadministratie Synthese, PLIV en
Leergeld Venray proberen u zoveel
mogelijk te helpen via het Noodloket
Inkomen.
Evie,
‘E-health voor iedereen’ is ontstaan als
platform met de focus op online zelfhulp
en preventie.

www.provico.evie.nl

