
 Beste buur,

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

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

  Boodschappen doen          Naar de apotheker gaan

  Huisdier uitlaten            Babbeltje doen (via telefoon)

    Eten koken en brengen        Iets anders: ..............................

Mijn contactgegevens:

Naam: ...............................................................................................           
Adres: ...............................................................................................
Tel./gsm: ...........................................................................................
  
   te bereiken via     SMS      WhatsApp      Telefoon

Medische hulp nodig? Bel je huisdokter!
Andere vragen over het coronavirus?

Bel 0800 14 689 of lees meer op www.info-coronavirus.be
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