Advies en hulp bij vragen of situaties n.a.v. de maatregelen in het kader van de corona bestrijding.
Vrijwilligers van de Coöperatie geven telefonisch of schriftelijk advies of bieden daadwerkelijk hulp,
bijvoorbeeld:
‐ boodschappen doen en bezorgen ((bezorging beperkt tot levering aan de voordeur)
‐ maaltijden ophalen en bezorgen
‐ doorverwijzing naar hulpverlening
‐ vervoer naar arts of therapeut
‐ een luisterend oor bieden (telefonisch)



Heeft u zelf vragen of behoefte aan hulp naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen
Wilt u zich melden als vrijwilliger om (telefonische of schriftelijk) advies te geven of hulp te bieden

Dan kunt u mailen naar cooperatie@oudereninregie.nl;
Of telefonisch contact opnemen met:
Chris D'havé 06 – 20613339 of Kees de Waal 06 ‐10114595
Overige hulpaanbieders
ZorgSamenbuurt Oost (ZSBO), Hulpverleningsgroep van ouderen voor ouderen. Opgericht en
voorgekomen uit Stichting Ouderen in Regie Boxtel.
ZSBO is er in principe voor alle ouderen in de wijk Boxtel Oost en heeft een telefoonteam dat van
maandag tot en met vrijdag actief is. Uitbreiding naar het weekend tijdens deze crisissituatie wordt
overwogen.
Het telefoonnummer 06‐ 30223424 is te bereiken van 9.00 uur tot 17.00 uur
Er zijn ongeveer 60 vrijwilligers beschikbaar voor allerlei hulp en diensten
mailadres: zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl
nadere informatie via website oudereninregie.nl
Burenhulp Lennisheuvel De telefoondienst van Burenhulp (06‐22429998) is elke (werk)dag
telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur of per mail: burenhulplennisheuvel@gmail.com.

Kan blokzorg, nachtzorg en 24 uurs zorg inzetten. Mensen kunnen met ons contact opnemen om te
bespreken waar dit dan uit vergoed kan/mag worden. Er wordt dan goede uitleg gegeven hoe we
e.e.a. kunnen inzetten.
0411‐688399; www.standbythuiszorg.nl/
Kastanjelaan 6 5283 WE Boxtel
Landelijk heeft Het Rode Kruis heeft een speciaal informatienummer geopend waar ouderen, zieke
mensen en mensen uit hun omgeving terecht kunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer
is 070‐4455888. Het nummer kan worden gebeld voor praktische tips of een gesprek. Als blijkt dat
telefonische hulp niet voldoende is, kan gekeken worden of een vrijwilliger kan worden ingezet.
Samen Ouder Worden in Boxtel en ContourdeTwern coördineren de hulp in het kader van de
Corona crisis. In de bovenstaande link op de webpagina leest U daar meer over.

