
Burenhulp Ardooie-Koolskamp 

ondersteunt buren die elkaar 

willen helpen en moedigt 

solidariteit onder de inwoners aan.

Wat kunnen wij verder 
voor jou betekenen?

Telefonisch contact in deze periode van isolement

Warme maaltijden aan huis

Boodschappendienst 

Kleine klusjesdienst (vb. lamp vervangen,…)

Professionele schoonmaakhulp 

Professioneel advies of gerichte doorverwijzing betreft zorg en welzijn

Wens je meer info over één van bovenstaande diensten?

Of zin om zelf burenhelper te worden?

 Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen!

Initiatief van vzw Open Kring-de Loods & Gemeente Ardooie-Sociaal Huis

Weet dat in deze moeilijke tijden we blijven inzetten op zorg & gezondheid, 

samen loodsen we ons erdoor!

bel 0491 34 42 03 of mail post@de-loods.be

vzw Open Kring

vzw Open Kring

 

      De Lood

      De Lood

s

s

 

WILT U EEN HANDJE HELPEN EN HEBBEN UW NAASTE BUREN 
NIET ONMIDDELLIJK HULP NODIG?

Geef een seintje aan BURENHULP ARDOOIE, misschien kan je iemand verderop in de straat of 
om de hoek toch een dienst bewijzen!

Wens je zelf of als burenhelper wat extra professionele ondersteuning of advies bij bepaalde 
situaties, neem vrijblijvend contact op met BURENHULP ARDOOIE.
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meer info op de keerzijde of via www.ardooie.be


