
Jij hebt vast ook gehoord van het Coronavirus.
Veel mensen worden ziek; soms sterven mensen eraan.

De regering komt met strenge regels. 
Daar moet iedereen zich aan houden.
Kinderen en jonge mensen mogen niet naar school.
Soms werken mensen niet.

Kan jij nu ook niet naar school?
Of ga jij niet naar het werk?
Dan ben jij nu veel thuis.
Dat kan moeilijk zijn.

Bijeenkomsten van Helpende Handen gaan niet door;
Geen club, geen aangepaste kerkdienst, geen catechisatie.
Dat valt niet mee!

WIJ DENKEN AAN JOU.

Kijk op www.helpendehanden.nl/coronavirus 

voor meer en actuele informatie.

BELANGRIJK
Ben jij bang of maak jij je zorgen?

Houd je aan de regels voor je gezondheid:
• moet jij hoesten of niezen? Doe dat in een papieren zakdoek of in de ellenboog
• ben jij verkouden? Gebruik alleen papieren zakdoekjes om jouw neus te snuiten
• ben jij verkouden? Hoest jij? Heb jij keelpijn of koorts? Ga dan niet bij mensen op bezoek
• wil jij bij iemand op bezoek? Vraag dan eerst of daar mensen zijn die verkouden zijn, hoesten, keelpijn hebben of 

koorts. Ga dan niet.
• blijf op 1,5 meter afstand van mensen
• was heel vaak en goed jouw handen
• geef mensen geen hand

Vouw je handen en vraag de Heere om hulp.

VRAGEN
Heb jij vragen?
• praat over jouw vragen met jouw vader of moeder, broer of zus
• vertel jouw vragen tegen begeleiders als die bij jou komen
• praat over jouw vragen met familieleden

Vraag hulp aan mensen als jij hulp nodig hebt.
Vind jij hulp vragen moeilijk? Durf jij dat niet of weet jij niet iemand aan wie jij hulp kan vragen?

Helpende Handen
Helpende Handen is er ook nu voor jou.
Medewerkers luisteren naar wat jij wilt vertellen.
Medewerkers denken met jou mee.
Zij willen proberen een antwoord te vinden op jouw vraag.

Je kan Helpende Handen bereiken:
• Per telefoon: 0348 48 99 70
• Of stuur een email naar: info@helpendehanden.nl
• Of via de websites www.helpendehanden.nl en www.reformatorischzorgloket.nl  

Schrijf jouw vraag op het vraagformulier en druk op de knop verzenden.

Medewerkers van Helpende Handen wensen jou heel veel sterkte in deze tijd.

HELPENDE HANDEN EN HET

CORONAVIRUS


