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

Stichting Ik Begin

Website van Match
Website Erbij

Emailadres of postadres

Telefoonnummer
06-24430434

www.facebook.com/groups/coronahulpvenray/
www.facebook.com/groups/sameniskracht/
www.sameniskracht.nl

Info@sameniskracht.nl

Wijzijn@ikbeginvenray.nl

Website en/of info
www.facebook.com/groups/638913560242649/

06-84091349 (di-do-vrij
van 9.30-15.30
bereikbaar)

Zaterdagochtend is de Pilaar geopend voor het afhalen
van groenten. Met mooi weer staan we buiten. Er is
geen mogelijkheid om te shoppen.
We zijn tot en met 31 maart (richtdatum) alleen
aanwezig om, als we ze hebben, groenten uit te delen
op dagen die we vermelden op facebook. Er mag maar
1 persoon tegelijk naar binnen als het weer niet goed
genoeg is om buiten te staan
Voor spoedgevallen is er altijd een mogelijkheid om
iets af te spreken (mits de klant niet verkouden is)
www.facebook.com/stichting.ikbegin

www.ditisietsvoorjou.nl
www.venrayrbij.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
‘t Zorghuus
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn

Kaartje sturen naar ouderen (adopteer
een ouder)
Online luister bieb, meer als 80 boeken

www.cor.omapost.nl/start

Luisterend oor- Luisterlijn ( voorheen
Sensoor)

ehulp@deluisterlijn.nl

0900-0767

Mantelzorgondersteuning Synthese
Ouderenbond Anbo Luisterlijn
Voedselbank Venray (zoekt helpende
handjes)

mantelzorg@venray.nl

0478-517300
0348-466666
06-50860418

Wensbus Merselo (deze rijdt vooralsnog
gewoon door voor mensen in gemeente
Venray)

wensbus@gmail.com

06-27032957
BEL TUSSEN 11:00 EN
12:00 of TUSSEN 18:00

www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html?cid=cn:extr
aluisterboeken_var:post_cre:corona_np:facebook_c:so
c_sc:soco&fbclid=IwAR3lEZDXx2qjefwG64BWgf2aH01
N56y4fBqMK_a1EyPEo2PZX1bzvCKszIM
www.deluisterlijn.nl
www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home/de-luisterlijnchat.html
www.facebook.com/steunpuntmantelzorgvenray/

https://www.wensbus.info/

en 19:00 UUR VAN
MAANDAG T/M
VRIJDAG EN RESERVEER
UW GEWENSTE RIT.
Algemeen:
- poster digitaal of ophangen “Verspreid solidariteit, geen virus”

