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Veel contact en hulp in de Coronatijd
Het is stil op straat. De wijkcentra zijn voorlopig tot en met 6 april 2020 gesloten. De
sociaal werkers van Haarlem Effect en DOCK Haarlem doen er alles aan om met bewoners in contact te blijven en hen te ondersteunen.
Het is geweldig om te zien hoeveel
nieuwe initiatieven er in Haarlem in
korte tijd zijn ontstaan om mensen
telefonisch en digitaal te helpen. Zoals
de nieuwe Telefoonlijn Altijd Contact.
Voor mensen die zich alleen voelen,
behoefte hebben aan een praatje en
hulp kunnen gebruiken.

Compliment
Fantastisch dat er zoveel vrijwilligers
en bewoners zijn die in deze tijd aan
een ander denken en iets doen voor
een buurtgenoot.
Hulde! Samen staan we sterk.

‘Heel prettig,
dat praatje.
Een fijn gevoel
dat ik niet vergeten word.’

Hulp op de digitale
kaart: Haarlem sterk
tegen Corona
Hoe vind je mogelijkheden of hoe
sluit je je aan om te helpen? Hoe
maak je bekend wat je initiatief
is?

‘Zo fijn dat ik nog iemand spreek!’

Nieuw: Bel de telefoonlijn
Altijd Contact 088 - 855 5195
Bent u aan huis gekluisterd door de
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen?
Voelt u zich alleen, heeft u behoefte
aan een praatje? Heeft u hulp nodig
nu u niet terecht kunt bij een van de
wijkcentra?
Bel dan op werkdagen tussen 11:00
en 13:00 uur naar de telefoonlijn
Altijd Contact: 088 - 855 5195. Daar
zit een belteam met medewerkers

BUUV Haarlem: iets voor
een ander doen
We zien dat er veel mensen nu extra
graag iets voor een ander willen doen.
Wij regelen dat en koppelen vraag en
aanbod. Via de Altijd Contact telefoonlijn krijgen we nu extra veel praktische
vragen.
Wat kunt u via BUUV voor een ander
doen?
• Bel voor een praatje. (Via Facetime
of Whatsapp ziet u met wie u belt).
• Doe boodschappen en breng ze
langs.
• Kook wat extra’s en breng een bord
eten.
• Stuur een brief of een kaart naar
mensen die veel alleen zijn.
• Ga een rondje wandelen met de
hond van iemand. Of loop eens mee
(en houd afstand).
Kom in actie en meldt u aan bij BUUV.
Via haarlem.buuv.nu of bel BUUV.
phone 023 - 551 78 45
clock maandag en tot en met vrijdag
9:00 tot 17:00 uur

Richtlijnen RIVM
preventie Coronavirus

van verschillende organisaties uit
Haarlem klaar om met u te praten. En
als dat nodig is zoeken ze samen met
u naar oplossingen. Bij het uitvoeren
van de oplossingen helpen de werkers en vrijwilligers in de wijk. Én we
hebben een directe verbinding met
BUUV.

Hoe werkt de digitale hulpkaart
op Google Maps?
Pak uw telefoon, tablet of computer. Typ deze link in:
bit.ly/haarlemsterktegencorona

phone 088 – 855 5195
clock maandag tot en met vrijdag
11:00 – 13:00 uur

Triple Threat boodschappenservice
De schappen in supermarkten raken
sneller leeg, betaalbare producten zijn
eerder uitverkocht en niet iedereen
kan zich duurdere producten veroorloven. Ouderen en gezinnen die minder
mobiel zijn of tot de risicogroep behoren kunnen zeker in deze tijden hulp
gebruiken.

Wilt u gebruik maken van deze boodschappenservice?
envelope Info@triplethreat.nl of
phone 023-5436046

De boodschappenservice van Triple
Threat is er om bewoners uit Haarlem
een handje te helpen. Samen met vrijwilligers uit diverse organisaties staan
wij klaar voor elkaar. Vanaf het bestellen, het doen van de boodschappen en
het bezorgen tot aan de voordeur.

Sociaal Wijkteams Haarlem en Zandvoort blijven
bereikbaar: telefoon en e-mail
Het Sociaal Wijkteam biedt informatie, hulp en ondersteuning bij
werk, inkomen, wonen, welzijn en
zorg. De inloopspreekuren van de
Sociaal Wijkteams kunnen gaan niet
doorgaan vanwege de sluiting van
locaties. De Sociaal Wijkteams zijn
telefonisch en per e-mail bereikbaar.
U belt het wijkteam uit uw eigen
wijk. Ieder Sociaal Wijkteam heeft
een eigen telefoonnummer. Dat
nummer vindt u op de website.

Wat heeft u nodig?
Een gmail-account. Daarmee kunt
u inloggen via de link bij Google
Maps.
Kijk dan wat er al op staat en maak
contact via telefoon of e-mail.
Zelf een aanbod plaatsen mag
ook! Het is een kaart die zo steeds
meer gevuld wordt. Voor en door
alle bewoners en organisaties van
Haarlem.
Heeft u vragen?
Neem contact op met Hart van
Schalkwijk T 023-543 09 92

tevinden
facebook DOCK Haarlem
facebook Haarlem Effect
Bereikbaarheid DOCK Haarlem
8:30 – 17:00 uur T 088 855 5175
E haarlem@dock.nl
Bereikbaarheid Haarlem Effect
9:00 – 17:00 uur T 023- 532 25 47
E info@haarlemeffect.nl
Kijk ook op www.haarlem.nl/nieuws/
informatie-coronavirus/ voor nog
meer organisaties die hulp bieden.

globe-europe www.sociaalwijkteamhaarlem.nl
clock maandag tot en met vrijdag 9:00
tot 17:00 uur

dock.nl

Hoe zorgen we er met elkaar voor
dat we elkaar niet besmetten? Volg
de adviezen op van Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu.
Kijk op rivm.nl

De Sociale Wijkteams in Schalkwijk
hebben in samenwerking met
Ground8 en Studio Cocreatie, een
digitale kaart van Haarlem gemaakt
om verbinding te maken met organisaties in de wijk. Deze week ontstond het idee om zo’n kaart ook in
te inzetten in deze Coronaperiode.
Zo gezegd, zo gedaan.

haarlemeffect.nl

dock.nl

