
Speciale Nieuwsbrief voor mantezorgers Best - april 2020

Lokale hulp initiatieven rondom corona in kaart gebracht

Welkom bij deze speciale nieuwsbrief voor mantelzorgers. Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 
van alle ontwikkelingen en lokaal nieuws rondom mantelzorg en het coronavirus. 

Veel mensen maken zich zorgen over de situatie die ontstaat door de coronamaatregelen. De zorgen 
richten zich met name op de kwetsbare in de samenleving zoals de ouderen en chronisch zieken die 
vatbaarder zijn voor virussen zoals deze. Door de maatregelen om verspreiding van dit virus te beperken 
komen mensen meer thuis te zitten en raken mensen sneller sociaal geïsoleerd. 

Mantelzorgtaken kunnen hierdoor zwaarder worden omdat mensen minder zelfstandig kunnen 
ondernemen. Er kan echter ook meer op het bord van de mantelzorgers komen te liggen. Met deze 
nieuwsbrief willen wij er voor zorgen dat u, de mantelzorger, gezien en geïnformeerd wordt. 
Samen staan we sterk! 

De lokale welzijnsorganisatie LEVBest, voorheen Welzijn Best Oirschot (WBO), heeft geïnventariseerd 
welke initiatieven er rondom coronahulp in Best zijn en hoe alle bestaande (hulp)organisaties zich hebben 
georganiseerd. We maken hierin onderscheid in een drietal categorieën en zullen een aantal 
ondersteuningsmogelijkheden per categorie toelichten. 

• Professionele zorg
• Informele zorg 
• Burgerinitiatieven 

Professionele zorg

De organisaties die professionele zorg bieden communiceren alle wijzigingen intern 
naar hun doelgroep. Ze geven aan op dit moment geen acute vraag om ondersteuning 
te hebben. Deze organisaties lossen de veranderingen in de eigen hulpverlening 
veroorzaakt door corona veelal op met hun eigen personeel en vrijwilligers. Wat we wel 
constateren is dat met name de mensen in de intramurale zorg, die nu geen bezoek 
meer mogen ontvangen, hierdoor extra geraakt worden. Met een mooie tekening of 
kaart kun je iemand een hart onder de riem steken of een glimlach op zijn gezicht 
toveren. Bij Archipel locatie Nazareth staat een opvallend gekleurde doos voor de deur 
waarin de werkjes worden verzameld en aan de bewoners worden uitgedeeld. 

LEVBest
LEVBest wil in contact staan met alle organisaties en initiatieven om zo vragen en 
signalen te verzamelen en die vervolgens te kunnen koppelen aan lokale initiatieven. 
Dit doen wij zoals gewoonlijk vanuit het infopunt in Bestwijzer welke dagelijks is 
geopend van 08:30-12:30 uur. 

Op dit moment kunnen wij door de richtlijnen van het RIVM inwoners niet fysiek te 
woord staan. Wanneer u niet anders kunt, mag u gewoon binnenlopen. Een 
baliemedewerker zorgt ervoor dat uw vraag en contactgegevens bij ons terecht komt. 
Zijn we niet fysiek aanwezig dan nemen we de eerstvolgende mogelijkheid contact met 
u op. 

Wij zijn telefonisch te bereiken op het nummer 0499 770 110 en via het E-mailadres 
infopuntbest@levgroep.nl. Kijk voor meer informatie op www.levbest.nl.

Kortom wilt u iets doen voor de mensen in Best? Sluit u zich dan aan bij reeds 
bestaande initiatieven. 

Heeft u hulp nodig of maakt u zich zorgen om iemand? Biedt diegene uw hulp aan of 
geef het aan ons door. Komt u er niet zelf uit? Laat het ons weten. 

Samen staan we sterk! Ook tegen corona.



Informele zorg

Informele zorg is die zorg die geleverd wordt door mantelzorgers én vrijwilligers. We 
hebben het hier enkel over het georganiseerd vrijwilligerswerk. Deze organisaties 
worden gerund door vrijwilligers en het zou verschrikkelijk zijn wanneer hun 
dienstverlening zou stoppen. Dan hebben we echt een groot probleem in Best en in 
Nederland. Het gaat hierbij om activiteiten in aanvulling op zorg die door 
beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp en 
activiteitenbegeleiders geleverd wordt. Zonder deze zorg komen veel mensen in een 
sociaal isolement terecht en zullen zorgvragers uiteindelijk toch een beroep moeten 
doen op de professionele zorg.
Na een korte rondvraag is het goed om te  horen dat vrijwel alle organisaties hun 
huidige dienstverlening continueren maar zich wel houden aan de richtlijnen van het 
RIVM. Zo worden inwoners die wekelijks een bezoek ontvangen van een bezoekgroep 
nu gebeld.  

Bezoekgroepen
Je kunt hierbij denken aan organisaties als bezoekgroep Antonius in Beweging, 
Bezoekgroep Odulphusparochie, Bezoekgroep 85-jarigen en ouder KBO, Zonnebloem 
etc. Mocht u hier behoefte aan hebben dan kunt u contact opnemen met LEVbest. Na 
een korte inventarisatie kijken we bij welke organisatie uw vraag het beste thuis hoort 
en zorgen we dat u in contact met elkaar komt. 

Algemene Hulpdienst Best
De Algemene Hulpdienst Best is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een 
lichamelijke- en/of sociale beperking vervoer aanbiedt en werkt als aanvulling op de 
mantelzorg. De Algemene Hulpdienst blijft het vervoer met een medische indicatie 
uitvoeren (Bezoek aan arts, ziekenhuis e.d). 
De ritten met een sociale reden zijn tijdelijk opgeschort. Boodschappen voor ouderen 
worden in overleg gedaan. 
De hulpdienst is op werkdagen van 10.00 tot 11.30 uur te bereiken op het 
telefoonnummer 0499-770136. 

Vrijwillige mantelzorg
Bij de Vrijwillige mantelzorg Best Oirschot en Son en Breugel wordt er door de 
vrijwilligers telefonisch contact gehouden met het inzetadres. Aanvullend bieden ze aan 
om eventueel boodschappen te doen. 
Deze dienst is gericht op het inzetten van tijdelijke respijtzorg (vervangende 
mantelzorg) in een gezinssituatie zodat de mantelzorg tijdelijk ontlast wordt. 
Vrijwillige mantelzorg geeft al geruime tijd aan op zoek te zijn naar vrijwilligers, dus 
mocht u zich in willen zetten voor deze doelgroep neem dan contact op met de 
coördinator van deze organisatie dit kan op het telefoonnummer 06 15 62 02 62 of via 
www.vrijwilligemantelzorg.nl.

Burgerinitiatieven

Allereerst willen wij iedereen die zich heeft aangemeld bij een burgerinitiatief, hulp heeft aangeboden of al 
ondersteuning biedt super bedanken voor hun inzet. Het is hartverwarmend om jullie berichten en aanbod 
te lezen. Mede hierdoor zullen we samen het coronavirus verslaan. Samen maken we het verschil! 

Hulpgroep Corona Best
Veruit de meeste initiatieven worden via social media georganiseerd. Facebook steekt hier met kop en 
schouders bovenuit. Ook Best heeft zijn eigen hulpgroep. Op Hulpgroep Corona Best staan diverse 
berichten van mensen die hun hulp aanbieden. Je kunt hierbij denken aan computerhulp, 
boodschappenservice en contact. Maar dit is zeker ook een plek waar je een vraag kunt stellen. 

Samensterk tegen corona
Veel mensen vragen mensen zich af “hoe bereiken we de ouderen die geen facebook hebben?” Er zijn een 
aantal initiatieven waarbij je een poster kan bestellen die je voor je raam kunt hangen of een flyer kunt 
uitprinten welke je bij iemand in de bus kunt doen. Op de webpagina samen sterk tegen corona kun je een 
poster bestellen. https://www.samensterktegencorona.nl

Pleinbest
Mag je je huis niet uit en heb je hulp nodig, bijv. voor boodschappen of de hond uitlaten? Vraag dan hier om 
hulp. Je moet je inschrijven of inloggen om hulp via de Elkaar Helpen module van deze site te gebruiken. 
Heb je hier hulp bij nodig? Bel of mail dan naar het infopunt www.pleinbest.nl.

Regionale en landelijke initiatieven 

Er is echt geen reden om op dit moment eenzaam of hulpbehoevend te zijn. De hulp wordt je van alle 
kanten aangeboden. Naast deze lokale initiatieven zijn er namelijk ook regionale en landelijke initiatieven. 
Dit zijn er te veel om op te noemen, maar de belangrijkste zetten we even op een rijtje.

Rode Kruis informatienummer ouderen en zieken
Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen 
met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888. Het Rode Kruis richt zich in eerste instantie 



op hulp via de telefoon. Aan de mensen wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe ze online hun boodschappen 
kunnen doen. Als blijkt dat telefonische hulp niet voldoende is, wordt gekeken of een vrijwilliger kan worden 
ingezet.
Het Rode Kruis roept mensen daarbij ook op om oudere, chronische zieken of andere kwetsbare mensen in 
thuisisolatie te melden. Zij worden dan gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt.

Nietalleen
Niet alleen is een site waar mensen terecht kunnen met vragen. Mogelijke ondersteuningsvragen worden 
door hen doorgezet naar lokale aangesloten initiatieven. Zij zijn telefonisch tussen 09:00 -21:00 bereikbaar 
op het nummer 0800-1322 of via www.nietalleen.nl LEVBest is ook bij dit initiatief aangesloten. 

LEVgroep Leven & Verbinden
Penningstraat 55 - 5701 MZ Helmond - T 0492 59 89 89
Postbus 296 - 5700 AG Helmond - E info@levgroep.nl

Volgens de AVG is het niet noodzakelijk dat we iedereen die de nieuwsbrief ontvangt, vragen om zich opnieuw aan te 
melden. We willen u wel nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om af te melden, dat kunt u hier doen. Als u abonnee blijft, 

zullen we uiteraard uw emailadres uitsluitend gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief 


