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VOLG ONS OP:

APRIL 2020

Wil je jouw situatie met iemand bespreken? 
Bel ons of stuur een e-mail dan nemen wij contact met je op.

Carrefour is via de mail en telefonisch 
tussen 08:30 en 16:00 uur bereikbaar voor vragen: 

info@carrefour.nu of (0527) 63 00 00.

DOE JIJ MEE MET DE ACTIE ‘EEN HART 

ONDER DE RIEM BIJ JONGE MANTELZORGERS’ 
DE BUURTBEL!  

CONTACTGEGEVENS

De buurtbel is een initiatief vanuit het buurtopbouwwerk om mensen in de straat, tijdens de 
corona-crisis (weer) in contact te laten komen met elkaar. Leeftijd speelt hierbij geen rol, als 
je maar een telefoon hebt waar je mee kan bellen. Het is heel gewoon, voor iedereen. De 
buurvrouw belt naar de jongere aan de overkant, hij belt vervolgens met de oude meneer 
op de hoek etc. Samen praten ze over van alles, een lang of kort gesprek het maakt niet uit. 
Wat heb je gedaan vandaag? Red je het allemaal nog? Je leert elkaar (weer) of voor het eerst 
kennen en we helpen elkaar door deze lastige tijd heen. 

SAMEN KOMEN WE VERDER.

Neem contact op met het buurtopbouwwerk als je meer informatie wilt over de buurtbel of 
als je het in je straat wilt starten. 
Van ons krijg je de tools om te beginnen! 
Buurtopbouwwerker Carrefour, 06 83520861 of 
susan.vermunt@carrefour.nu of carrefour.nu

Het (deels) wegvallen van zorgondersteuning Het (deels) wegvallen van zorgondersteuning 
heeft grote impact op jongeren die opgroeien met heeft grote impact op jongeren die opgroeien met 
een zieke in hun naaste omgeving. Het is nu extra een zieke in hun naaste omgeving. Het is nu extra 

belangrijk om deze jongeren een hart onder de belangrijk om deze jongeren een hart onder de 
riem te steken. Hoe? Dat kan al simpel door een riem te steken. Hoe? Dat kan al simpel door een 

appje, mailtje of kaartje te sturen met jouw appje, mailtje of kaartje te sturen met jouw 
complimenten en waardering!complimenten en waardering!

Heb je vragen of wil je als jonge mantelzorgen even gezellig kletsen?
Dat kan, bel gerust:

Fennita: 06-13 32 41 62 / Lian: 06-13 82 52 39

In mijn straat wonen allerlei mensen om mij heen
De jonge moeder, de knul op de hoek of mijn oude buurvrouw, 
wie houdt haar op de been?
Ik zeg wel eens gedag, maar elkaar bellen kan ook hoor.
Hoe komen jullie eigenlijk deze lastige tijd door? 
Want we zijn hier in onze buurt immers niet alleen!

We bedanken iederee n die zich vrijwill ig inzet 
voo r de buurman of buurvrouw.

VRIJWILLIGERSWERK

Ben jij ook geïnspireerd om vrijwilli-
gerswerk te doen als de coronatijd 
voorbij is? Je kan een telefonische 
intake inplannen op de maandag-
middag of dinsdagochtend. Een 
intake kun je boeken via de website 
van het Vrijwilligerspunt. Daarna 
krijg je een bevestiging van de 
afspraak in je mailbox. Een mede-
werker van het Vrijwilligerspunt belt 
jou dan op het ingeplande moment.

De scholen zijn gesloten, je kinderen thuis. Dat kan soms 
best lastig zijn want ineens zijn er een heleboel dingen 
waar je mee te maken hebt. 

Hoe houd je het thuis gezellig tips:
 •  Laat je kinderen voor een dag de ‘baas’ zijn. Zij bepalen wat 

jullie gaan doen in en om het huis en wat jullie gaan eten. 
Dan maar een dagje geen tanden poetsen en geen school.
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STOP! Beweegchallenge in NOP!
 
Niet zitten of stilstaan, maar ga met de
beweegcoaches van Carrefour de uitdaging
aan! Doe mee met de Beweegchallenge in
NOP.
 
Doe jij ook mee? We trappen af met
'bewegend ganzenbord'. Trek de
sportkleding dus maar aan en haal de
dobbelsteen uit de kast!
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief
vind je een printversie. Maar natekenen kan
natuurlijk ook!
 
Veel beweegplezier!

Kijk elke dag hoe de vlag erbij hangt. Wil het
vandaag niet? Sla school een dagje over.
Misschien lukt het om morgen een bladzijde
extra te rekenen.
Ga voorlezen of samen liedjes zingen. Voor de
taalontwikkeling is dit heel belangrijk.
Laat je kinderen voor één dag de ‘baas’ zijn. Zij
bepalen wat jullie gaan doen in en om het huis
en wat jullie gaan eten. Dan maar een dagje
geen tandenpoetsen en geen school.

Hoe ga je om met het schoolwerk van je kinderen?
Hierbij drie tips:

 
Wil je graag even (van je af) praten? Mijn collega-
jeugdwerkers en ik zijn elke doordeweekse dag
bereikbaar! Maak er gebruik van! Iedereen mag
bellen naar het algemene nummer van Carrefour:
0527-630000. Je wordt dan zo snel mogelijk door
ons teruggebeld.

Tip van Ruth

 •  En kijk verder op de website Ouders&COO. Daar vind je een blog met leuke ideetjes om 
met je kind mee aan de slag te gaan zoals leuke werkboekjes, kleuren op nummer en 
ook fi lmpjes en luisterboeken. Ook op de facebookpagina van Ouders&COO staan nog 
veel meer tips.

Heb jij nog leuke tips? Geef het door aan Ouders&COO via de website of facebook. We zijn 
benieuwd! https://ouders-en-coo.nl/help-mijn-kleuters-zijn-ineens-weer-thuis/

HELP! JE KIND INEENS 
HELE DAGEN  THUIS!

De buurtwerkers van Carrefour hebben een nieuwe facebookpagina: Buurt&zo!
Wil jij op de hoogte blijven van allerlei goede en mooie initiatieven in je buurt? 
Tips en inspiratie om jou buurt een leuke buurt te houden?
Volg dan onze pagina Buurt&zo

OP ZOEK NAAR 
BUURTINITIATIEVEN


