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HELPENDE HANDEN GAAT DOOR

Aangepaste werkwijze
Scholen zijn gesloten en veel kinderen en mensen met een beperking kunnen niet naar een kinderdagverblijf, 
naschoolse opvang, gastopvang, logeren, werk of dagbesteding. Wij realiseren ons wat dit betekent voor 
hen, voor hun ouder(s)/ verzorger(s), broers/zussen en begeleiders binnen woonvormen. Om onzekere 
situaties het hoofd te bieden. 

Ook Helpende Handen is genoodzaakt maatregelen te nemen i.v.m. het Coronavirus en de volksgezondheid.
• bijeenkomsten worden afgelast (zie voor actuele informatie de agenda op www.helpendehanden.nl)
• medewerkers werken grotendeels vanuit huis 

Helpende Handen blijft bereikbaar.
Helpende Handen denkt met je mee.

 
 
Hulpvraag
Heb je een vraag…
• hoe het thuis moet, nu je kind(eren) dagelijks thuis zijn?
• welke mogelijkheden er eventueel zijn voor je kind of ter ontlasting van de gezinssituatie?

Stel je vraag aan HELPENDE HANDEN
T 0348 48 99 70
E info@helpendehanden.nl
I www.helpendehanden.nl of www.reformatorischzorgloket.nl

Eén van onze consulenten neemt dan contact met je op. Gesprekken worden zoveel mogelijk vanuit huis en per 
telefoon of email gevoerd. Tot nader bericht vinden geen huisbezoeken plaats.
Al zullen niet alle onvoorziene omstandigheden kunnen worden opgelost, consulenten blijven zich ook in deze tijd 
voor je inzetten. 

Oproep
Helpende Handen doet een oproep aan allen die zich betrokken weten bij mensen met een beperking.
• familieleden: bespreek wat mogelijk is om iemand met een beperking en/of hun ouder(s)/het gezin in deze tijd 

extra te ondersteunen:
• geef aandacht, toon belangstelling, houdt contact, denk mee of stuur een kaartje

• kerkelijk contactpersonen; bespreek met elkaar en de kerkenraad welke steun gezinnen met iemand met een 
beperking en/of gedragsproblemen kan worden geboden:
• zijn alle mensen met een beperking binnen de gemeente in beeld?
• informeer bij hen/hun ouder(s) en/of verzorger(s) wat eventuele vragen zijn en zoek met elkaar naar 

mogelijkheden

• vrijwilligers gevraagd: wij denken aan onderwijsassistenten, leerkrachten, sociaalpedagogisch werkers, 
maatschappelijk werkers, verzorgenden; gediplomeerd of in opleiding. 

Heb je wat extra tijd in deze periode? 

Denk aan iemand met een beperking of aan gezinnen van kinderen met specifiek gedrag.

Maak het verschil door hen nu extra ondersteuning, hulp of begeleiding te bieden!

Richtlijnen RIVM
Wij vragen mensen de richtlijnen van het RIVM te volgen:
• in geval van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts contact met mensen niet laten doorgaan
• voorafgaand aan bezoek contact op te nemen om na te gaan of er in de huissituatie iemand is met 

neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. In dat geval het contact niet laten doorgaan
• de hygiënevoorschriften op te volgen

Pas goed op jezelf.
Denk aan elkaar.

Bovenal moge het onze bede zijn:
“Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want ‘s mensen heil is ijdelheid.” (Psalm 60: 13)

HELPENDE HANDEN EN HET

CORONAVIRUS

Kijk op www.helpendehanden.nl/coronavirus 

voor meer en actuele informatie.


