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Hier zitten we dan. Met lijsten met namen van mensen uit Noordoostpolder die iets willen 
betekenen voor mensen in Noordoostpolder. We kunnen niet door de deuren heen kijken wie 
hulp nodig heeft. Daarom vragen wij het aan je. Wil je regelmatig gebeld worden door iemand 
om even te kletsen, of heb je boodschappen nodig? Laat het ons weten, bel ons. Dan rege-
len wij het contact met een buurtgenoot die het graag voor je wil doen.  Samen komen we 
verder, samen komen we hier doorheen. 

De beweegcoaches houden je graag in beweging. Ben je nieuwsgierig naar de challenges? 
Kijk dan op Facebookpagina: beweegcoaches Carrefour.

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.

HEB JE OF HEEFT U EEN VRAAG

MANTELZORGER ZORG GOED 
VOOR JEZELF

EEN BEWEEGCHALLENGE

KNIP UIT

Als ouder van thuiszittende kids kun je er even doorheen zitten. Heb jij vragen, tips nodig, 
een luisterend oor, gezellig praatje of zit je compleet met je handen in het haar? Het team 
preventief jeugdwerk denkt graag met je mee, dus mail of bel ons gerust.

POLDEROUDERS OPGELET

ZOEK OF HEB JE EEN 
INITIATIEF 
Wil je weten welke mogelijkheden er zijn in je buurt? We hebben een overzicht voor zover bij 
ons bekend. Bel en we kijken samen wat je zoekt. Je vindt ook veel initiatieven op Facebook.
Heb je een initiatief om mensen te helpen, dan horen we dat ook graag.

CONTACTGEGEVENS

Vul onderstaande formulier in en doe deze in de brievenbus 
bij iemand uit je buurt of bij Carrefour.

ik kan wel wat
hulp gebruiken.

Mijn naam is:

telefoonnummer

Hier heb ik hulp bij nodig:

Door de oproep van het kabinet: ‘Beperk je 
bezoek aan oudere en kwetsbare mensen’ is 
het mogelijk dat je het als mantelzorger extra 
druk krijgt. Heb je een klankbord nodig hoe 
hier in jouw situatie mee om te gaan, bijvoor-
beeld nu de dagopvang komt te vervallen? 
Heb je hulp nodig bij praktische zaken,
bijvoorbeeld hulp bij het doen van bood-
schappen? Of heb je andere vragen? De 
mantelzorgconsulenten Jannie Keuper, 
Claudia Knol en Gerdien Kramer
staan voor u klaar.

Een hart onder de riem
Veel mantelzorgers hebben het nu druk. Help 

jij mee hen een hart onder de riem te ste-
ken? Gooi jouw tekening of bemoedigende 
kaartje door de brievenbus bij Carrefour. Wij 
regelen dat het goed terecht komt.

Omgaan met mensen met 
dementie tijdens 
corona
Kijk dan op 
www.demen-
tie.nl/nieuws/
omgaan-met-men-
sen-met-dementie-tij-
dens-corona


