LEDEGEM HELPT

Samen tegen het coronavirus

De wereld is in de ban van het coronavirus. Ook in ons land worden ingrijpende maatregelen genomen om dit virus snel de kop in te drukken. Samen kunnen en zullen we deze strijd winnen.
Veel mensen dreigen door de verregaande maatregelen geïsoleerd te raken en zijn aangewezen op hulp van anderen. Anderzijds zijn er veel burgers die zich vrijwillig willen inzetten om een
handje te helpen. Daarom hebben we het platform ‘Ledegem helpt’ opgericht. We willen vraag
en aanbod op elkaar afstemmen. Zo kunnen mensen elkaar zoveel mogelijk helpen. In deze tijden
is een solidair gebaar heel veel waard!
Met deze brief doen we een dubbele oproep. Wie hulp nodig heeft, kan het gele kaartje op de
achterzijde van deze brief voor het raam hangen. Zo laat u uw buren weten dat u hulp nodig
heeft. Vergeet niet om ons te bellen op het nummer 056 894 819 (tussen 9 uur en 12 uur op
weekdagen). Wij registreren graag uw oproep. Wie zich graag vrijwillig inzet, vult het witte kaartje in. Dat stopt u bij uw buren in de bus. Zo weten ze dat ze op uw hulp kunnen rekenen.
Wil u meer doen? Registreer dan nu op www.ledegem.be/ledegemhelpt. Daar kunt u extra
kaartjes downloaden!
Veel dank en warme groeten

Bart Dochy
Burgemeester

Meer info
ledegemhelpt@ledegem.be
ledegem.be/ledegemhelpt
056 894 819

[ ] Dieren verzorgen (bv. hond uitlaten)
[ ] Gebeld worden voor een babbel
[ ] ............................................................

V.U. College van burgemeester en schepenen, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem

Telefoon: ...................................................................................

Adres: ........................................................................................

Naam: ........................................................................................

MIJN CONTACTGEGEVENS

[ ] Boodschappen doen
[ ] Naar de apotheek gaan
[ ] Naar de post gaan

Heb je hulp nodig? Ik help je graag een handje met:

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Behoor je tot
de risicogroep? Blijf dan best zoveel mogelijk thuis.

Beste buur
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