
 

 

 

Boxtel, 23.3.2020 

Kwetsbare ouderen hebben tijdens de Coronacrisis extra hulp en aandacht nodig. Veel organisaties in 
Boxtel leggen daarom contact met hun leden en bieden diensten aan. Ook buurtorganisaties doen dat. 
Daarmee wordt fantastisch werk verricht. 
Toch blijven er mensen onopgemerkt en daardoor verstoken van broodnodige sociale contacten. Omdat ze 
niet naar buiten kunnen, geen partner hebben, niet in beeld zijn van de organisaties of omdat ze contacten 
mijden. 
Hoe langer de crisis duurt, hoe harder het nodig is dat we ook deze mensen minimaal een gesprek 
aanbieden en weten waarmee zij mogelijk geholpen kunnen worden. Of gewoon om aandacht aan hun 
angst te besteden. 
 
Laat ons weten wie we kunnen helpen. 
We vragen u om met Contour de Twern contact op te nemen als u weet of vermoedt dat mensen in uw 
omgeving (sociaal) geïsoleerd raken.  
Contour de Twern heeft voor het aanmelden van deze mensen een telefoonnummer en een email-adres 
geopend. Wij zullen proberen met deze ouderen in contact te komen. Daar schakelen we ook de lokale 
organisaties bij in. 
Uiteraard kunt u ook zelf een beroep doen op ondersteuning of contact.  
 
Wilt u zelf helpen? 
Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan hulp voor anderen, bijvoorbeeld door ouderen regelmatig te 
bellen of boodschappen te doen? Meldt u dan ook aan via onderstaand telefoonnummer of email-adres. 

 
Mocht het noodzakelijk worden, dan wordt zo mogelijk de telefonische bereikbaarheid uitgebreid naar het 
weekend.  
 
Contour de Twern werkt nauw samen met onder meer Samen Ouder worden in Boxtel, KBO 
Boxtel/Liempde, Coöperatie Ouderen in Regie en vele andere vrijwilligersorganisaties die actief zijn voor 
ouderen. 
 
Met vriendelijke groet,     
                            
Namens Contour de Twern    Namens Samen Ouder Worden in Boxtel 
Johan Klunder      Leo de Kort 
 
  

Bereikbaarheid Contour de Twern 

TELEFOON: 0411 655899 (maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur) 

E-MAIL: infoboxtel@contourdetwern.nl of info@vrijwilligersBoxtel.nl 

 

Aandacht voor ouderen die geïsoleerd raken 

door de maatregelen tegen het coronavirus. 
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