Initiatieven Corona situatie
Stadsbreed / Landelijk
Initatief

Wat

Website / contact

Voor elkaar in
Amsterdam

- boodschappen
- Vervoer
- Telefonische hulp / praatje maken
- hulp bij persoonlijke verzorging
- en ander aanbod

https://voorelkaarinam
sterdam.nl/

Burennetwerk

- eenvoudige klusjes
- praatje maken

https://www.burennet
werk.nl/

OLVG Corona test

- Testen of je Corona hebt met de app

https://luscii.com/nl/co
rona-virus/

Voedselbank - check
actuele status op de
website*

Actueel 16 maart*:
- Deze week worden de pakketten
gewoon uitgedeeld. Extra gevuld.
- Komende weken zullen er geen intakes
plaatsvinden voor nieuwe klanten.
Nieuwe klanten kunnen zich wel melden
bij uitgiftepunten voor een noodpakket.
bel dan 020-6384477
- Klanten in aanmerking voor nieuwe
beoordeling worden automatisch
verlengd.

https://amsterdam.voe
dselbank.org/

Corona Helpers

-Boodschappen doen
-Oppassen op kinderen
-Sociaal contact met eenzame mensen
-Medicijnen ophalen
-Hond uitlaten
-Bijles geven

https://www.coronahel
pers.nl

Het Rode Kruis hulplijn

- Luisterend oor
- advies
- extra hulp in quarantaine/thuis isolatie

070-4455888

Gewoon mensen die
mensen willen helpen
(landelijk)

- eenvoudige klusjes

https://www.gewoonm
ensendiemensenwillen
helpen.nl/

Senioren hulp (landelijk)

- boodschappen doen
- koken en maaltijden bezorgen
- medicijnen ophalen
- noodzakelijke hulp

https://stichtingseniore
nstudent.nl/coronahulp
/

(huishouden/doktersbezoek)
- bellen/skypen voor gesprek
- online spelletjes spelen
- brieven schrijven
- andere ideeën

Noord
Initatief

Wat

Website

Doras - Corona
buurthulp

- boodschappen doen
- praatje maken aan de telefoon
- andere hulp: vraag en aanbod via FB

https://www.facebook.
com/groups/19388454
5272634/

Initatief

Wat

Website

Hulpdienst Buitenveldert

Boodschappenhulp

coordinator@hulpdiens
tbuitenveldert.nl of tel:
020-6447113 / 0206444044

Buurzaam + Dynamo

Maaltijden aan huis in de Rivierenbuurt
(alternatief op restaurant Buurzaam in
de Lekstraat) €5 per maaltijd.

www.puurzuid.nl
aanmelden:
wplaatsman@puurzuid.
nl

Huis van de Wijk
Rivierenbuurt

Luisterend oor, gesprek

programmacoordinator
@woor.nl en
info@woor.nl

ED Olympus,
Baarshaven, de Pijp

Er wordt een app-groep en belcirkel
opgezet van bezoekers en
ervaringsdeskundigen. Iedereen
welkom.

+31 6 42528197 (wel
via coördinator
aanmelden!)

Zuid

