
Samen tegen 
eenzaamheid!
“Het Coronavirus kunnen we niet 

stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. 

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten 

voelt”, zei Koning Willem Alexander. 

Wilt u iets doen voor iemand die zich eenzaam voelt? Of kunt u 

zelf wel wat hulp en ondersteuning gebruiken? Niet iedereen heeft 

toegang tot internet. Daarom zetten we op deze pagina’s wat tips 

voor u op een rij. Er zijn ontzettend veel organisaties die u kunnen 

helpen. Op deze pagina’s vindt u een greep uit het aanbod. 

Veel mensen zitten momenteel alleen thuis, of hebben extra zorg voor naasten omdat veel 
dagbesteding of andere hulp weggevallen is. Voelt u zich bezwaard om hulp te vragen? Weet dan 
dat veel mensen het juist fi jn vinden om te weten waar ze u mee kunnen helpen. Het is belangrijk 
dat u of uw naaste de hulp krijgt die nodig is. 

Heeft u het gevoel dat u er alleen voor staat? 
Neem dan eens rustig de tijd om op te schrijven welke personen er mogelijk toch om u heen 
zijn. Denk daarbij aan familieleden, buren, vrienden, kennissen, zorgverleners, mensen van uw 
vereniging, de kerk...

Is dat voor u geen mogelijkheid? 
Dan kunt u contact opnemen met de welzijnsorganisaties het Bolwerk en Timpaan, of met het 
gebiedsteam van de gemeente.

Welzijnsorganisaties brengen vraag en aanbod bij elkaar

De welzijnsorganisaties het Bolwerk en Timpaan brengen vraag en aanbod in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân bij elkaar en 

verbinden mensen met elkaar waar dat niet vanzelf ontstaat. Ze maken hierbij gebruik van alle hartverwarmende initiatieven die in de regio worden 

opgezet. Bent u gestart met, of aangehaakt bij een initiatief wat kwetsbare inwoners ondersteunt? Geef dit dan door aan het Bolwerk, zodat zij de 

boodschap verder kunnen verspreiden. 

Wilt u hulp aanbieden, maar weet u niet precies wat u kunt doen? 

Schroom dan niet contact met hen op te nemen; zij brengen u dan in verbinding met de juiste mensen.

In beweging met de buurtsportcoaches!

Iedereen in beweging: daar gaan de buurtsportcoaches van de gemeente voor! Om hun werkmissie voort te 
kunnen zetten in deze coronatijd zijn ze digitaal aan de slag gegaan. Zo plaatsen ze iedere schooldag voor de 
kinderen (en de volwassenen) een tweetal activiteiten op hun Facebookpagina. Ze verspreiden via Facebook 
ook een mooie poster ‘Bewegen voor Ouderen’ met oefeningen om fi t te blijven. Beweegt u ook mee? 
Zie voor meer informatie www.facebook.com/BSCNEF
Geen internet? Vraag dan bij de gemeente om meer informatie: (0519) 29 88 88.

Houd contact met ouderen

Voor de ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen en 

binnen moeten blijven, is het extra belangrijk om in contact te 

blijven met familieleden, vrienden, kennissen en andere bekenden. 

Gelukkig kan dat nog steeds. Een telefoontje, sms’je, tekening van 

de kleinkinderen, of een mooie kaart kunnen in deze periode veel 

betekenen. 

Videobellen via WhatsApp of Skype is 

een goed idee nu het brengen van een 

bezoekje even niet kan. Of organiseer een 

belcirkel met familie, vrienden en mensen 

van de vereniging, kerk, of sportclub. 

Maak een schema wie wanneer belt.

Voelt u zich eenzaam in deze 
coronatijd? En hebt u geen 
vrienden, buren of familie waar u 
op terug kunt vallen? Weet dan 
dat wij er voor u zijn. Gewoon 
voor een praatje, maar ook als u 
hulp nodig hebt. Het enige wat u 
hoeft te doen is contact met ons 
opnemen. Dat kan door te bellen 
met de gemeente of met één van 
de welzijnsorganisaties Bolwurk 
of Timpaan. 
Dus durf te vragen! Samen helpen 
we elkaar hier doorheen.

Het gebiedsteam van de gemeente

De medewerkers van de gebiedsteams van de gemeenten Noardeast-

Fryslân en Dantumadiel gaan nu niet op huisbezoek, maar houden 

zoveel mogelijk contact met hun cliënten via telefoongesprekken en 

beeldbellen. Ze zijn extra alert op eenzaamheid en crisissituaties.

Maakt u zich zorgen over uzelf, iemand uit uw gezin of uit uw buurt? 

De medewerkers van het gebiedsteam denken graag met u mee en 

bieden een luisterend oor.

Nu u en uw eventuele huisgenoten gedwongen thuis zitten, kan dit 

tot spanningen leiden. Omdat alle reguliere activiteiten zijn komen 

te vervallen, omdat u thuis moet werken, ondertussen uw kinderen 

moet helpen met hun schoolwerk, maar ook omdat u zich zorgen 

om de fi nanciën maakt of hoe het verder allemaal komt. Vraag gerust 

om hulp als u dat nodig heeft, blijf er niet alleen ermee worstelen!

Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een hulplijn opgezet voor mensen die een 
luisterend oor nodig hebben of hulpvragen hebben omdat ze in 
quarantaine of thuisisolatie zitten. Dit nummer is zeven dagen per week 
van 9.00 tot 21.00 uur bereikbaar op (070) 44 55 888 (gebruikelijke 
belkosten).

De Luisterlijn
De Luisterlijn is bereikbaar voor 
mensen die even hun verhaal kwijt 
willen. Dat kan dag en nacht via 
(0900) 07 67 (gebruikelijke belkosten).

ANBO
Ouderen die graag een praatje willen maken of met specifi eke vragen 
zitten, kunnen zeven dagen per week bellen met ouderenorganisatie 
ANBO. De medewerkers zijn van 9.00 tot 21.00 uur telefonisch 
bereikbaar via (0348) 466 666 (gebruikelijke belkosten) bereikbaar voor 
zowel leden als niet-leden.

De Kindertelefoon
Kinderen kunnen altijd gratis en anoniem bellen met de vrijwilligers van 
De Kindertelefoon. Dat kan elke dag tussen 11.00 en 21.00 uur 
via (0800) 04 32. 

Niet zo handig met de computer?
Het Ouderenfonds heeft een Helpdesk Welkom Online opgezet. 
De Helpdesk beantwoordt vragen als: hoe kan ik videobellen, hoe houd 
ik contact via social media en hoe kan ik online spelletjes doen met 
anderen? Waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus? 
U kunt de Helpdesk Welkom Online bereiken op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur op (088) 344 2000.

Sichtpunt, als u het zelf even niet ziet  
Natuurlijk kunt u met uw levensvragen terecht bij uw kerk. Of praten 
met een partner of goede vriend.
Maar voor mensen die dat niet hebben bieden geestelijk verzorgers 
ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in instellingen. Dat kan 
telefonisch, maar soms ook via bijvoorbeeld Skype of Whatsapp. 
Bel, app of mail, tijdens werkdagen en in het weekend van 
8.00 tot 20.00 uur: (06) 29 355 578, e-mail: info@sichtpunt.nl 

In je Uppie oan de lijn yn it Frysk 
(of Nederlands)
Elkoar moetsje, krekt no. We sitte allegearre achter 
de eigen foardoar, wat ûngesellich! Gelokkich 
kinne jo leeftydsgenoaten moetsje by ‘In je Uppie’, 
in telefoanysk groepsgesprek.
 
“Hoe wurket soks dan, sitst mei ûnbekenden byelkoar?” Ja! En dat 
wurket hiel goed, sa docht bliken út alle kearen dat wy it al besocht ha. 
Elk fan ús sit no min of te mear yn deselde situaasje, dus it iis is samar 
brutsen. Der is in gesprekslieder én der is in ûnderwerp om it oer te 
hawwen, lykas freonskip, tankberens of famylje. Dus it gesprek giet hast 
as fansels ergens oer. Elkenien kin it.

Hoe wurket it?
Jo binne fan herte wolkom om mei te dwaan. Kies in momint en 
ûnderwerp dat oansprekt en doch gewoan in kear mei. Jo kinne jo 
ferhaal kwyt of gewoan ris harkje nei dat fan oaren. Alles is goed.
Meidwaan kin mei elk type tillefoan. Mobyl, fêst, it makket net út. 
Meidwaan is fergees. As jo gjin ynternet of mail hawwe, kinne jo ek 
telefoanysk registrearje fi a (06) 51 277 142.

https://upinnederland.nl/agenda/in-je-uppie-aan-de-lijn

Contact met het gebiedsteam
U kunt alle werkdagen via de gemeente contact leggen met het 
gebiedsteam. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar (0519) 29 88 
88 en wordt u doorverbonden met één van de medewerkers van 
het gebiedsteam. Zij zullen samen met u kijken wat er nodig en 
mogelijk is.

Bereikbaarheid buiten kantooruren
Lopen de spanningen te hoog op voor u of uw gezin, of kan uw 
vraag echt niet wachten? Dan kunt u terecht bij:
• Spoed voor jeugd: (0800) 77 63 345
• Veilig Thuis: (0800) 20 00

Stichting Welzijn Het Bolwerk 
Maandag t/m vrijdag van 9:30 – 12:00; bel (0519) 29 22 23, of mail 
naar info@het-bolwerk.eu

Timpaan Welzijn
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op (0513) 43 
39 33, of mail naar info@timpaanwelzijn.nl

Stichting Thuisgekookt koppelt buurtgenoten aan elkaar voor 

een lekkere, verse en met liefde bereide warme maaltijd én 

gezellig sociaal contact. Het sociale contact ziet er tijdens 

deze coronacrisis iets anders uit dan normaal. Maaltijden 

kunnen worden afgehaald aan de deur, of worden afgegeven 

bij het raam of de deur. 

Zie ook www.thuisgekookt.nl

Een gevoel van eenzaamheid kan heel veel invloed 
hebben op je welzijn. Vaak treft dit ouderen of 
bijvoorbeeld mantelzorgers die voor iemand 
zorgen, maar steeds vaker voelen ook jonge 
mensen zich eenzaam door gebrek aan een sociaal 
netwerk om hen heen. Mijn aanmoediging aan alle 
inwoners van onze gemeente is: 
zie naar elkaar om. 

Bel eens iemand op waarvan je denkt dat die zich 
wel eens eenzaam zou kunnen voelen. Dit kan 
helpen om mensen het besef terug te geven dat ze 
erbij horen en er voor anderen toe doen.
Voor hulpvragen kunnen inwoners terecht bij 
kerkelijk werkers, Stichting Welzijn Het Bolwerk 
maar ook bij de gemeente, door te bellen, 
te mailen of een whatsappje te sturen.

Kees Wielstra
WETHOUDER GEMEENTE DANTUMADIEL

Jouke Douwe 
de Vries
WETHOUDER GEMEENTE 
NOARDEAST-FRYSLÂN

Tips

Mantelzorglijn

Mantelzorgers kunnen ook met vragen en zorgen zitten. 

Mantelzorg.nl heeft de meestgestelde vragen voor hen op 

een rij gezet. Mantelzorgers die de richtlijnen van de overheid 

nog onduidelijk vinden, kunnen op werkdagen contact 

opnemen. Dat kan tussen 9.00 en 18.00 uur op (030) 760 

60 55 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook bellen met het 

mantelzorgsteunpunt van het 

Bolwerk en Timpaan, of met 

het gebiedsteam.


