
      VOGELWIJKERS 

Het zijn barre tijden… Maar gelukkig leven wij in een fijne wijk waarin mensen 
meestal wel op elkaar letten. Nu het Coronavirus echter voor steeds grotere 
beperkingen van het dagelijks leven gaat zorgen, organiseert wijkvereniging  
De Vogelwijk een vangnet voor iedereen die hier behoefte aan heeft.

Onder het motto: “Vogelwijkers voor elkaar” zet een groepje Vogelwijkbewoners 
een centraal punt op waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

(Ex-)minister Bruins heeft gezegd “Let een beetje op elkaar” en dat gaan we nu 
nog meer doen!

Wat gaan we organiseren?

We roepen vrijwilligers uit onze wijk op die bereid zijn hand- en spandiensten te  
verrichten, zich te melden per e-mail aan vogelwijkersvoorelkaar@gmail.com 

We denken aan: 
 boodschappen doen, bijv. met gebruik van Tikkie
 een luisterend oor, en/of een (al dan niet digitale) ‘schrijfvriend’ 
 helpen met oppassen en/of online lesgeven aan kinderen
 helpen met gebruik van bijv. computer, tablet of mobiele telefoon (bijv. videochat)
 tuinklusjes
 hond uitlaten
 apotheek bezoeken 
 ……..

Meldt u zich dan aan per e-mail op vogelwijkersvoorelkaar@gmail.com, of  
telefonisch op de nummers van de initiatiefnemers aan de achterkant van deze flyer.
Wij koppelen vraag en aanbod aan elkaar!
Op de achterkant van deze flyer vindt u nuttige telefoonnummers en mogelijkheden 
voor bezorging van maaltijden aan huis.

Veiligheid
Het is van het grootste belang om op een veilige manier te helpen. Alle vrijwilligers  
zullen niet bij u binnen stappen. We zullen de boodschappen of andere benodigdheden 
voor de voordeur afzetten. Bij elke hand- en spandienst hebben we van tevoren overleg 
hoe we dit op een zo veilig mogelijke manier kunnen uitvoeren. 

Lieve wijkgenoten, wij hopen het hiermee voor iedereen gemakkelijk te maken. 
Laat elkaar niet in de steek!

Liesbeth Lonzième, Anneke Malherbe, Han Mulder en Walda Goldbach

VOOR  ELKAAR WIJKVERENIGING

Postbus 65923, 2506 EE Den Haag

 Kunt u hulp geven?

Heeft u hulp nodig?

mailto:vogelwijkersvoorelkaar@gmail.com


Mail:  vogelwijkersvoorelkaar@gmail.com

en telefonisch bij de initiatiefnemers:

Anneke Malherbe  0653414041 

Walda Goldbach   0642273543 

Liesbeth Lonzieme  0624089365 

Han Mulder 0628550966 

Maaltijdbezorging in Den Haag

Thuisbezorgd  www.thuisbezorgd.nl

Delivery www.deliveroo.nl

Uitgekookt.NL www.uitgekookt.nl  (ook Tafeltje Dekje)

Ubereats www.ubereats.com

Ook veel restaurants bezorgen in deze tijd thuis!

070 4455888 Rode Kruis: Ouderen en zieke mensen kunnen hier terecht 
 met vragen rond het coronavirus 

0800-1351 RIVM voor specifieke vragen over het coronavirus

0900 0767 De Luisterlijn, samen met omroep Max: 24/7 of via email: 
 ehulp@deluisterlijn.nl of via chat: www.luisterlijn.nl 
 (kan anoniem)

070 3454500 De Luisterlijn lokaal

 CONTACT

Handige informatie

Nuttige telefoonnummers
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