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Buurtwerk team Krispijn

De Buitenwacht

De Koloriet en De Prinsemarij zijn
gesloten. Alle activiteiten zijn stopgezet. Maar achter de schermen
gebeurt er gelukkig nog veel.
Zo heeft Buurtwerk in Krispijn verschillende aangepaste activiteiten
georganiseerd. In deze moeilijke tijden wordt de aandacht in het bijzonder op kwetsbare groepen gericht.
Bellen, koken, boodschappen doen,
enzovoorts. Jammer genoeg niet in
direct contact, maar ook op afstand
kunnen we veel zaken regelen.
Voorbeeldje: vanuit de Koloriet zijn
er maaltijden bereid en thuisbezorgd. De eerste keer hebben we
zo wel 45 mensen bereikt. En de
tweede keer (in samenwerking met
Internos en collega’s uit buurtwerk
Wielwijk) waren dat er al 70!
Ook zijn er vele ansichtkaarten
uitgedeeld bij verschillende 55+ woningen. Met info zodat mensen altijd
kunnen bellen voor advies of hulp.
Project Welzijnsbezoeken
(Corona periode)
In het kader van het project Welzijnsbezoeken hebben we honderden brieven verstuurd en grotendeels ook zelf in de bus gedaan om
kosten te besparen (Admiraalplein
en Tak van Poortvlietstraat). Naar
aanleiding van deze brieven hebben
diverse personen ons gemaild en
gebeld om aan te geven dat het met
hen goed gaat en om hun dank te
uiten voor de actie.
We hebben inmiddels vele gesprekken gevoerd. De meeste
wijkbewoners kunnen alles nog
zelfstandig doen, hebben genoeg in
huis voor de komende periode en,
wanneer nodig, doen ze nog zelf de
boodschappen. Zij hebben een fijn
netwerk dat hen ondersteunt, zoals
kinderen, kleinkinderen, nichtjes,
neefjes en buren. Met name enige
dames willen graag teruggebeld
worden voor een gesprek. Deze
zullen wij wekelijks even bellen voor
een praatje.
U ziet het: uw Buurtwerk team is
volop aanwezig en actief. Schroom
niet ons te bellen. U bent altijd welkom. Let goed op uzelf en anderen.

078-20 493 15

De Buitenwacht blijft in deze moeilijke tijd bereikbaar en ondersteunen.
Er is een tijdelijk mobiel nummer
06 - 45 82 52 38. Heb je een vraag?
Bel dan of stuur een bericht naar
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl.
Je krijgt dan Erica van Dijk, onze
coördinator aan de lijn en ze zal
afhankelijk van de vraag andere
mensen/ondersteuning inschakelen.
De Buitenwacht heeft regelmatig contact met vaste bezoekers
en deelnemers. Mensen missen
contacten en stellen het telefonisch
contact erg op prijs. Er zijn mensen
die hun huis niet meer uit durven of
kunnen. De Buitenwacht helpt mensen door boodschappen te doen of
door vaker te bellen.
Nieuw: Ervaringsmaatje
Als je je alleen voelt, het moeilijk
hebt met de situatie, het lastig vindt
dat de kinderen de hele dag thuis
zijn of met iemand wil praten.
Bel of app dan met een Ervaringsmaatje. In de Buitenwacht zijn een
aantal vrijwilligers door Vivenz
opgeleid om steun te bieden aan
bewoners die het moeilijk hebben.
Ervaringsmaatjes hebben zelf ook
moeilijke situaties gekend en spreken dezelfde taal. Marleen Moret is
coördinator en je kunt haar bellen/
appen op 06 45 42 40 54.
Telefonisch spreekuur wijkwinkel
Heb je vragen over financiële hulp,
wonen, werken of iets anders?
Mail naar kantoor@buitenwachtdordrecht.nl of bel 06- 45 82 52 38.
Intake gesprek Voedselbank
Voor het aanvragen van een voedselpakket bel ons mobiele nummer
06 - 45 82 52 38.
Aanvragen Leefgeld
De Stichting SUN Drechtsteden
heeft speciaal voor deze situatie
een regeling Leefgeld gemaakt.
Bedoeld voor mensen die geen
geld meer hebben voor de eerste
levensbehoeften. Het leefgeld is
maximum € 100, - De Buitenwacht
doet de aanvraag voor deze regeling. Je kunt bellen met ons mobiele
nummer 06- 45 82 52 38.
Let goed op jezelf en op je medemens. Zodat we elkaar na de Corona-tijd weer gezond terugzien.
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