
Veere, 2 april 2020 
Aan alle inwoners van Veere 
 
Onderwerp: Coronacrisis 
 
Beste stadsgenoot, 
 
De gevolgen van het Corona-virus zijn goed merkbaar en 
voelbaar in ons dagelijks leven. De overheid roept op om 
sociale contacten te beperken, mensen werken waar 
mogelijk thuis, de scholen zijn gesloten, de activiteiten in 
het dorpshuis liggen stil en ook de kerkdiensten en -
activiteiten gaan niet door.  
 
Het sociale leven valt zachtjesaan stil en het ziet er naar uit dat dit nog een poosje gaat duren. 
Juist nu is het extra belangrijk dat we omzien naar elkaar om te voorkomen dat mensen 
vereenzamen. Gelukkig ontstaat veel hulp spontaan binnen de familie of in de buurt. En met het 
initiatief van 2 jaar geleden ‘Veere helpt elkaar’, is de toon al gezet voor onderlinge hulp, ook in 
praktische zin. Toch leek het ons een goed idee om nog een keer op een rijtje te zetten welke 
hulp u kunt vragen. Of geven natuurlijk. Daarom deze brief, met als belangrijkste onderwerp: 
Waar kan ik hulp vragen en hulp bieden? 
 
Aan welke hulp kun je denken: 

• Hulp bij boodschappen of medicijnen halen, omdat je deur niet uit mag, kunt, of durft of 
omdat je door je werk telkens lege schappen aantreft in de winkels 

• Contact. Zou het fijn zijn als iemand je regelmatig belt? 
• De hond(en) uitlaten omdat je zelf niet naar buiten mag of kunt 

 
Heeft u hulp nodig, of kunt u hulp bieden, neem dan gerust contact op met de contactpersoon 
van onderstaande diensten. Wanneer u dit lastig vindt, u vraag er niet bij staat of u zich zorgen 
maakt om iemand, dan kunt u ook altijd contact op nemen met Welzijn Veere. 
Bel naar ( 0118-583687 (maandag t/m vrijdag, 9u-17u) of stuur een mail naar de 
welzijnswerker van Veere: Kim Goeseije, k.goeseije@welzijnveere.nl 
 
Burenhulp Veere/ Veere helpt elkaar 
Burenhulp is de lokale vrijwillige hulpdienst. Je kunt bij Burenhulp terecht voor hulp bij 
boodschappen of medicijnen halen, of voor een (telefonisch) praatje en luisterend oor. 
Stel je vraag of biedt je hulp aan bij Burenhulpcoördinator Els Breel via: ( 06-12643216 
 
Hulp vanuit de Kerk 
Elke zondag om 10:00 uur kunt u via www.kerkdienstgemist.nl de diensten live volgen, nu u 
niet lijfelijk aanwezig kunt zijn. Ook kunt u later via de website een YouTube linkje vinden om 
de dienst te bekijken. Er is praktische hulp mogelijk en natuurlijk ook geestelijke bijstand via 
telefoon of chat. U kunt daarvoor de predikant (Jouke Droogsma) bellen: ( 0118-855191 of 
mailen: dsdroogsma@gmail.com.  
Ook mensen die geen lid van de kerk zijn kunnen een beroep op de kerk doen. 
 
De Magdalon school 
Ook de school heeft aangegeven graag te helpen wanneer nodig. Kinderen zouden bijvoorbeeld 
tekeningen kunnen maken voor mensen, of een telefonisch praatje maken. Heeft u hier 
behoefte aan, laat dit dan weten aan Kim Goeseije. 
 
Op www.stadsplein.nl vindt u actuele informatie over andere acties of diensten in Veere. 
 
Wij hopen van harte dat u iets heeft aan deze brief. Als we fysiek genoeg afstand van elkaar 
houden, maar qua hulp nabij zijn, komen we samen deze gekke tijd hopelijk goed door. 
We wensen u en uw naasten veel succes en gezondheid toe. 
 
Hartelijke groeten, 
 
De Commissie Welzijn van Veere, Els Breel namens Burenhulp, Jouke Droogsma namens de 
Protestantse Gemeente en Kim Goeseije van Welzijn Veere  
 



Landelijke hulp 
Tot slot willen we u nog attent maken op enkele landelijke initiatieven die een luisterend oor, 
een goed gesprek of hulp kunnen bieden: 
 
De Luisterlijn 
( 0113 - 256 896 
Website: https://www.deluisterlijn.nl  
Dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor. Ook chatten is mogelijk. 
 
Nationaal Ouderenfonds Zilverlijn 
( 088 344 2000 
Website: https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/zilverlijn 
Speciale belservice voor ouderen. Zij bieden u een luisterend oor, een gezellig praatje of een 
goed gesprek. 
 
Het Rode Kruis 
( 070 44 55 888 
Website: https://www.rodekruis.nl  
Een luisterend oor, praktische tips en hulp. 
 
De Kindertelefoon  
( 0800-0432 
Website: https://www.kindertelefoon.nl 
Heb je vragen, maak je je zorgen, gaat het thuis niet goed, ben je bang, boos, verdrietig, of 
juist heel erg verliefd? Geen onderwerp is gek. Met de kindertelefoon kun je bellen of chatten 
over allerlei vragen. 
 
Chat met Fier 
Website: https://www.fier.nl/chat 
Fier is een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen helpt die te maken hebben 
(gehad) met bedreigingen of geweld. Ook als je je zorgen maakt over iemand uit je omgeving, 
kun je je verhaal hier kwijt. Je chat met professionele hulpverleners. 
 
Mind Korrelatie 
( 0900-1450 (€0,15 per minuut) 
Website: https://mindkorrelatie.nl  
Anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel 
advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. 
 
113 Zelfmoordpreventie 
( 0900-0113 
Website: https://www.113.nl  
Het zijn spannende tijden. Ook in deze tijd, waarin mensen ook meer zorgen ervaren, blijft 113 
Zelfmoordpreventie onverminderd hard aan haar missie werken; zorgen dat niemand radeloos 
en eenzaam sterft door zelfmoord. 
Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand? Neem dan contact op! 
 
 
 


