Vraag & aanbod voor hulp in de dorpen
Op deze pagina kunt u gratis uw oproep of aanbod kwijt. Misschien heeft u ergens hulp bij nodig, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, het opvangen van uw kind(eren) of het uitlaten van uw hond. Of
misschien wilt u juist graag mensen in uw omgeving helpen. Via de website van de gemeente Opsterland
verzamelden we afgelopen week de volgende berichten:

#10 Een (telefonisch) praatje, de
hond uitlaten, boodschappen doen
of een andere vorm van hulp bied ik
graag aan.
Siepie uit Gorredijk

AANBOD

#11 Maaltijden maken en brengen,
een kaartje sturen naar ouderen of
anderen in quarantaine, oppashulp,
(t)huiswerkhulp voor kinderen, de
hond uitlaten of boodschappen
doen.
Reina uit Gorredijk

#1 Hondjes uitlaten, boodschappen doen, eten koken, op kinderen
passen, helpen met huiswerk, enzovoort. Ik help graag!
Karin uit Beetsterzwaag
#2 Boodschappen doen, een luisterend oor zijn voor mensen die eenzaam en/of ziek zijn. Via Skype of telefonisch ben ik coach voor mensen
die kanker hebben of anders geraakt
zijn door kanker.
Annie uit Tijnje
#3 Ouderen of anderen helpen met
boodschappen.
Mahmoud uit Ureterp
#4 Hulp bij schoolwerk voor basisschoolkinderen, maaltijden rondbrengen, boodschappen doen. Maar
ook voor andere hulpvragen kan ik
wellicht wat betekenen.

Overleg gerust met me.
Mieke uit Gorredijk
#5 Ik kan op kinderen passen en gezellige projectjes met ze doen. Of
een simpele maaltijd maken voor
kinderen, kan ook. En ik wil wel
boodschappen halen of een hond
uitlaten.
Petra uit Beetsterzwaag

Help anderen, maar
alleen als dat veilig kan!
Een ander helpen kan natuurlijk alleen als u zelf geen klachten hebt.
Bij verkoudheid, keelpijn, hoesten of
koorts blijft u thuis. Bent u fit, dan
kunt u gerust anderen helpen. Maar
houd ook dan tenminste anderhalve
meter afstand, was uw handen extra
en hoest en nies in uw elleboogholte. Ook zo zorgen we voor elkaar!

#6 Voor kwetsbare mensen zou ik
graag boodschappen doen.
Rick uit Bakkeveen
#7 Medicijnen, hulpmiddelen of
boodschappen halen voor mensen,
ouderen, die niet de straat op kunnen of durven.
Ab uit Gorredijk
#8 Bij het steunpunt Ureterp bieden we graag hulp aan mensen die
dat kunnen gebruiken. Daarnaast
spelen we graag een rol in het koppelen van mensen die hulp kunnen
bieden. Voor beide kunt u zich opgeven via steunpuntureterp@gmail.
com of via 06 15900763.
Steunpunt Ureterp
#9 Ik bied hulp aan bij alles wat
nodig is.
Iris uit Bakkeveen

#12 Ouderen kunnen zich opgeven
om gebeld te worden door de telefooncirkel. Wilt u meer weten, neem
dan contact met me op.
Meta uit Beetsterzwaag

Kom met elkaar
in contact
Wilt u in contact komen met één
van deze mensen? Bel of mail met
de gemeente Opsterland via (0512)
386 222 of opsterlandontwikkelt@
opsterland.nl. We zorgen er dan voor
dat u met elkaar in contact komt. U
kunt uw oproepjes blijven doorgeven via onze website www.opsterland.nl of telefonisch via (0512) 386
222.
Er zijn meer plekken waar u hulp
kunt aanbieden of vragen. Bijvoorbeeld op de website voor vrijwilligersbemiddeling Code Hans (Romte
foar Talint)www.romtefoartalint.nl
of via www.wehelpen.nl.

#13 Ik wil wel boodschappen doen
voor iemand.
Diewerke uit Beetsterzwaag

VRAAG
#14 Wegens sluiting van de bibliotheek zoek ik grootletter leesboeken
voor mijn vader. Liefst streekromans. Wie wil deze boeken aan hem
uitlenen? Janneke uit Bakkeveen

Blijf op de hoogte

Volg ons op

We houden u continu op de hoogte via het liveblog op www.opsterland.nl/corona. Ook via Twitter en Facebook delen we actueel nieuws. Zolang de coronacrisis duurt, informeren we u iedere woensdag met een pagina
in de Sa!. Mocht u vragen hebben, maakt u zich zorgen of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Bel gerust. We zijn op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag
van 09.00 tot 13.30 uur via het telefoonnummer (0512) 386 222.
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