Beste buurtgenoten in Hoog Soeren en Assel,
Nu het Coronavirus het dagelijks leven bepaalt willen we u graag informeren over wat de BBV kan
betekenen in deze situatie. Er lopen vele lijntjes in het dorp van mensen die elkaar helpen met van
alles en nog wat zoals boodschappen doen, op dieren passen en rijden naar ziekenhuis en dergelijke.
Het kan zijn dat in de komende tijd in dat netwerk gaten gaan vallen omdat de mensen die zelf een
hoog risico lopen bij een Corona infectie niet meer kunnen helpen .
Wanneer iemand hulp nodig heeft in de komende tijd kan deze contact opnemen met één van de
volgende personen:
Erik keukens : erik@carpoints.nl 06 21810132
Joke Kamstra: joannyvoskamp@hotmail.nl 06 52093838
Lies de Jong : roelofenlies@planet.nl tel. 055 5190039
Deze zullen proberen een vrijwilliger te vinden voor hetgeen nodig is.
Waarvoor kan er gebeld worden?
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❖
❖

mensen die ziek worden zodat er opgelet kan worden of alles goed gaat.
Mensen die boodschappen nodig hebben.
Als er geen zorg is voor huis of dieren.
Vervoer van en naar ziekenhuis of arts.
Andere belangrijke problemen of erg behoefte aan een praatje.

Het vervoeren van mensen in de auto is onverstandig omdat er dan niet voldoende afstand kan
worden gehouden. We zullen per geval moeten bekijken hoe dit op te lossen.
Wanneer we elkaar gaan helpen moeten steeds de veiligheidsmaatregelen in gedachten worden
gehouden:
Afstand houden ten minste 1,50 meter , dus geen koffie drinken als je de boodschappen bezorgt
maar op de stoep zetten. Betalen per bank of met Tikkie
Handen wassen door de ontvanger als de boodschappen zijn opgeborgen en de boodschapper
wanneer je thuiskomt.
Niet gaan helpen als je verkouden bent of hoest of koorts hebt.
Sociale onthouding blijft belangrijk! Maar als u geen klachten heeft: een praatje op 1,50 meter kan
altijd!
Veel mensen beseffen niet dat zij tot de groep behoren die extra risico lopen bij een Corona infectie.
Kijk voor informatie op:
Thuisarts.nl
Rivm.nl
Rijksoverheid.nl
Hartelijke groeten namens het bestuur van de BBV , Lies de Jong

