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Voorwoord
De Corona-crisis maakt veel positieve kracht los. Nieuwe vormen van ontmoeting en gemeenschap
zien momenteel het daglicht. De creativiteit van buurtbewoners die elkaar helpen en vinden, is
inspirerend. In het héle land zijn razendsnel nieuwe activiteiten en initiatieven op poten gezet. Velen
vragen zich af hoe we daarvan gebruik kunnen blijven maken; blijft het bestaan tijdens de selflockdown en zijn daarna mensen aanspreekbaar om verder te gaan? Daaraan gaat vooraf de vraag
wat mooie voorbeelden zijn van diensten die bewoners aan elkaar leveren. Goed is om daarvan een
bloemlezing te maken. Die volgt hierna.
Hier graag een woord van dank aan de vele mensen die informatie hebben aangeleverd voor deze
bloemlezing. Deze is van en voor iedereen, en verspreid de tekst daarom vooral. Geef wél aan dat dit
nog work in progress is, er volgen nieuwe versies. Let op bij hoofdstuk 3 over noodhulp: wij hebben
geprobeerd overal en zeker daar adequaat te informeren, maar ga bij informatie over deze hulp naar
de bron en probeer daar bij de meest actuele informatie te komen.
Veel leesplezier,
Medewerkers en bestuur van NLZVE
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1. Inleiding
Dit is een bloemlezing van de burendiensten die sinds de Coronacrisis zijn verschenen op onze radar.
Deze heeft zijn beperkingen, maar volledigheid is niet ons doel. Dat is om uit deze bloemlezing een
witboek voort te laten komen waarin we lessen trekken uit onze waarnemingen. Een ieder is
uitgenodigd om uit het materiaal zijn eigen lessen te trekken en met ons te delen. Daarvoor
organiseren wij in april in elk geval twee digitale bijeenkomsten.
Kern van deze bloemlezing is hoofdstuk 2 met daarin burendiensten in vier categorieën:
1. Fysiek, denk aan boodschappen doen
2. Op afstand, denk aan conversatie via internet of telefoon
3. Verwijzing, websites die mensen helpen om te komen bij activiteiten in categorie 1 en 2
4. Noodhulp, vooral hulp aan bewonersinitiatieven die in financiële nood komen
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van analyses die de laatste tijd zijn verschenen en die van dienst
kunnen zijn bij het opstellen van het witboek. In dit hoofdstuk zijn vast fragmenten opgenomen van
eerste analyses van mensen rond NLZVE op basis van wat zij waarnemen. Verder is het bij een aantal
voorbeelden in hoofdstuk 2 mooi en interessant om te laten zien hoe deze zijn aangekondigd. Bij
zo’n voorbeeld staat een verwijzing naar hoofdstuk 4, de Bijlagen.
Reden om aan deze bloemlezing te beginnen is de pijlsnelle opkomst van allerlei nieuwe lokale
initiatieven in de eerste weken van de coronacrisis. De meeste passen binnen het domein van
welzijn, zorg en wonen waarin onder meer NLZVE zich beweegt. Velen vragen zich af hoe we als
samenleving daarvan gebruik kunnen blijven maken. Dat is een belangrijke vraag om straks in het
witboek te beantwoorden, maar er zijn ongetwijfeld meer. We hopen die op te roepen en straks in
het witboek een antwoord te kunnen geven, en te komen tot betere vragen.
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2. Voorbeelden van burendiensten
2.1.

Fysiek

2.1.1. SING-A-LONG van Stadsdorp Beter een goede buurt
(Aalsmeerwegbuurt, Amsterdam)
Binnentuinoptredens tot nu toe op zaterdagmiddag 21 en 28 maart, 5, 12 april van 16 tot 16.30 U.
Via livestream per keer gevolgd door bijna 3500 mensen: www.facebook.com/betereengoedebuurt
2.1.2. Schiedam
24/7 bezig met coronacommunicatie, in achterstandswijk met inwoners van tientallen
nationaliteiten en waar zo’n 80% van de bewoners beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Er
moet flink aan getrokken worden om iedereen van informatie op maat te voorzien en om vraag en
aanbod van praktische hulp aan elkaar te verbinden. Dat doen we met een netwerkteam van
bewoners, de wijkregisseur en professionals van verschillende welzijnsorganisaties. Vragen komen
centraal binnen en er wordt vervolgens gekeken of hierin kan worden voorzien door goede buren of
dat moet worden opgeschaald. Op papier werkt het perfect, in de praktijk uiteraard met vallen en
opstaan. Kortom, we zijn aan het proberen een ‘goed voorbeeld’ te worden. Meer informatie komt
nog via Jeannette Nieuwenhuizen.
2.1.3. Helpende Handjes, Wijk bij Duurstede, zie ook bijlage 4.1
Boodschappen, brief posten, hond uitlaten, vervoer; www.facebook.com/groups/handjehelpen
2.1.4. Gemeente Opmeer Helpt Elkaar
Vrijwilligers gezocht: “Gemeente Opmeer helpt elkaar”!
Beste vrijwilligers,
en alle anderen die graag de handen uit de mouwen steken!
Het zijn bizarre tijden waar we mee te maken hebben! Ik heb al heel veel mensen horen zeggen dat
ze ‘dit nog nooit meegemaakt hebben’! Het maakt ons allemaal onzeker en we voelen ons
kwetsbaar.
Toch zijn er ook in deze periode heel veel mensen die graag iets willen doen voor een ander. U als
vrijwilliger bij De Schakel, de Lindehof of waar dan ook binnen de gemeente Opmeer, bent altijd al
actief voor anderen bezig. Ook nu willen wij een beroep op u doen waar mogelijk en noodzakelijk.
De komende dagen wordt geïnventariseerd wie behoefte heeft aan hulp en aan wat voor hulp.
Daarnaast kijken we naar wie bereid is om te helpen en wat er mogelijk is. Daarbij wordt expliciet
aandacht besteed aan de veiligheid van de vrijwilligers: een ieder die actief aan de slag wil, krijgt een
aantal mondkapjes en vinyl handschoenen uitgereikt! De mondkapjes zijn gratis beschikbaar gesteld
door de tandheelkundige en huisartsen praktijken binnen de gemeente: geweldig!!
Daarnaast roepen wij u op om zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen.
Als u het leuk vindt om eens een boodschap te doen, met elkaar een enorme pan soep te koken, de
telefoon op te pakken en iemand te bellen, wat dan ook….
Bel of mail dan naar tel:06-14663292 mail: GemOpmeerHelptElkaar@gmail.com of neem contact op
met een van de beide Wijksteunpunten, de Lindehof 0226-359123, de Schakel 06- 41302970.
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2.1.5. Lunetten, Utrecht, zie ook bijlage 4.3
Het coronavirus heeft een enorme impact op onze maatschappij en dus ook op ons leven hier in
Lunetten. Met name de risicogroepen, waaronder ouderen en mensen met een kwetsbare
gezondheid, dreigen geïsoleerd te raken. Kijk dus om naar mensen in je directe omgeving die dat nu
juist zo hard kunnen gebruiken. Bied hulp waar mogelijk. Bel, FaceTime, doe boodschappen voor ze
of gooi een kaartje door de bus.
Heb je hulp nodig bij het in contact komen met buurtgenoten van wie je denkt dat ze mogelijk je
hulp nodig hebben? En schat je in dat deze mensen geholpen kunnen zijn met een leuk kaartje én
onze contactinformatie? Dan hebben wij hebben wij ansichtkaarten die je bij die buurtgenoten door
de bus kan doen. Je kunt zo nodig een stapeltje ophalen bij Cees, Zwarte Woud 19.
Ben je zelf niet in de gelegenheid om hulp te bieden, maar signaleer je bij iemand anders wel een
hulpvraag, roep dan onze hulp in via de website van Burennetwerk Utrecht Zuid of telefonisch via 06
18204968.
Wij gaan dan met onze wijkgenoten en o.a. in samenwerking met Sjoerd van Lunet Werkcafé ons
best doen de hulpvraag in te vullen.
Verder kun je natuurlijk deze buurtgenoten een plezier doen met een kaartje. Via het Oranjefonds
kun je bijvoorbeeld deze leuke gratis kaartenset aanvragen: formulier.oranjefonds.nl/eenzaam
Zorg vooral ook goed voor jezelf en hou je aan alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen.
meer info: https://www.lunettenwilwel.nl/?p=3732
2.1.6. Buurthuis De Nieuwe Jutter, Utrecht
Oppakken van klussen die waren blijven liggen door een aantal vrijwilligers en een groot deel van
de beheergroep leden en bestuursleden. Klussen als: vernieuwen website (moest ook want was
recent gehacked) grote schoonmaak/opruimactie, communicatie met de buurt een boost geven,
enz. De gebruikers van De nieuwe Jutter tonen grote veerkracht in het opvangen van Corona: nieuw
digitaal hulpnetwerk ontstaan die dagelijks of wekelijks contacten onderhoudt met de mensen die
normaal voor hun dagbesteding, dagbegeleiding, buurtlunch of avondeten in De nieuwe Jutter
komen (telefonisch contact, beeldcontact, boodschappen, tulpenrondbrengactie, digitaal
koffiedrinken, paasontbijt wordt straks voor ze geregeld en bezorgd enz.).
https://denieuwejutter.nl.
2.1.7. Lokaal 0, Baarn
Lokaal O is nu gesloten als centrum. Maar dankzij alle Lokaal-O makers die in de afgelopen drie jaar
zijn ontstaan, kunnen we nu op heel veel manieren van betekenis zijn. Voor elkaar en voor
Baarnaren die we door de Coronacrisis leren kennen. Natuurlijk met in achtneming van alle RIVMregels. Met kleine en grotere initiatieven zoals:
• De TaartExpress: met Pasen brengen we voor de 2de keer 140 stukjes taart rond bij 90
adressen. Om elkaar een hart onder de riem te steken, maar ook om even een praatje met
elkaar te maken bij de voordeur, om elkaar niet uit het oog te verliezen. De volgende
TaartExpress is Paasmaandag 13 april om 11 uur. De TaartExpress is ontstaan uit één van de
Lokaal-O initiatieven: thee en taart op maandag, waar elke week zo’n 25 mensen bij elkaar
kwamen en elke week een andere taart gebakken werd.
• De MuziekExpress die we coördineren: 25 musici en zangers, grotendeels uit het netwerk
van Lokaal-O hebben zich verenigd en verzorgen zo’n 3-4 keer per week buitenoptredens bij
woonzorgcentra. Zie ook Bijlage 4.1.
• Het Taalcafé gaat online, elke dinsdag avond zijn er voortaan digitale lessen voor de
deelnemers aan het taalcafé. Omdat er ook persoonlijke contacten zijn tussen de hosts van
het taalcafé en de deelnemers en hulp geboden wordt bij het installeren van de nodige
digitale tools, lukt het om deelnemers te motiveren om mee te doen.
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•

Een dvd-kast en een kast met spellen en kinderboeken en luistercd’s buiten bij de ingang van
Lokaal-O. Waar ook meeneem-beertjes op staan, die je kunt meenemen als je zelf geen
beertje hebt om in de vensterbank te zetten voor de Baarnse Berenjacht.
• Een nieuw kunstproject met stropdassen, waarvoor mensen met een naaimachine
opgeroepen worden om mee te doen en vanuit hun huis een bijdrage leveren.
• Binnenkort gaan we ook een SoepExpress starten, soep langs brengen bij mensen thuis.
• In elk initiatief blijven mensen onderling contact houden via telefoon en whatsapp, koffie
drinken op afstand per 2 mensen. Ook houden we een vinger aan de pols bij mensen van wie
we weten dat ze het niet makkelijk hebben in deze tijden. Meestal is er vooral behoefte aan
regelmatig contact, een praatje en emotionele nabijheid ipv praktische hulp
• Een dezer dagen starten we ook een interviewreeks met mensen in onze community, een
soort Coronadagboek. Kleine interviews over hun troost, bezigheden, angsten, hoe zij van
betekenis zijn voor buren, familie en anderen. De interviews zetten we online.
• Als initiatiefnemers en deelnemers van initiatieven houden we ook contact via een
chatgroep, een mededelingenappgroep en begin april via een eerste zoomsessie.
• Met Welzijn en kwintes hebben we contact als zij bijv. mensen hebben die ook in
aanmerking willen komen voor de taartexpress.
• We gaan de komende tijd een ‘Corona-Kroniek’ maken: volgende week starten we met een
reeks interviews met Lokaal-O makers en deelnemers. Over hoe hun coronadagen eruit zien,
wat hen helpt om deze tijd te doorstaan en op welke manier zij verbonden blijven met
anderen, wat voor hen van betekenis is en hoe zij van betekenis zijn voor anderen.
• Ook hebben we bij verschillende woonzorgcentra een spandoek geplaatst om bewoners en
medewerkers een hart onder de riem te steken. Zie foto voorpagina.
We merken dat het meest belangrijke in deze tijden is om met elkaar in contact te blijven, een
praatje maken en elkaar regelmatig van troost, vriendelijkheid en schoonheid te voorzien. Online
en ‘on land’.
2.1.8. Bunnik
Voor de kinderen in Bunnik van 6-12 jaar is namens Open Monumentendag een Lego wedstrijd
georganiseerd. Meer info zie: https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/overig/331204/lego-bouwwedstrijd-bunnik-begonnen-bouw-je-eigen-monument-693134. Gemeente Tiel heeft het
initiatief opgepikt en gaat het ook organiseren.
2.1.9. BOKD, overzicht Drentse dorpen
Gees
In Gees is een mailing uitgegaan van Nei Naoberschap naar leden en vrijwilligers met een oproep om
je te houden aan de regels en vooral naar elkaar om te zien. En vanzelfsprekend het
telefoonnummer en de mogelijkheid om te bellen voor hulp als het je zelf allemaal even niet lukt.
Tot nu toe geen telefoontjes, wel veel onderlinge hulp. Vanuit het samenwerkingsverband van Nei
Naoberschap met de kerken krijgen alle ouderen in het verzorgingsgebied een bloemetje en een
kaartje.
Grolloo
Er zijn apps voor het sporten, de boekenkast is beschikbaar, ik ben bezig met een krantje voor
“Tiedverdrief”. Als impuls staan we de huisartsen bij en ik bel dus ook met de ouderen die ik ken via
Integrale Ouderenzorg. De trainer van de ouderengym heeft oefeningen op papier gezet en die
worden vandaag aan de deelnemers bezorgd. Er zijn ook particuliere initiatieven zoals iemand die
iedereen in de buurt een bosje tulpen bracht (die anders doorgedraaid zouden worden). Wekelijks
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schrijven we iets in het Sportblad over Corona (mede ondertekend door de in het dorp wonende
huisarts die ook in de werkgroep zit, die heeft wat meer gezag haha).
Gasteren
Ons dorpshuis “de Gasterije” is op slot sinds 15 maart. Alle bewoners van Gasteren hebben een flyer
in de bus gehad van GGvE (Gasteren Goed voor Elkaar). Er is nog geen beroep gedaan op deze
diensten! Betekent dat er een sterk eigen sociaal netwerk is bij de bewoners van Gasteren. Er is
vanuit de Gasterije een maaltijden service gestart op maandag en dinsdag door de beheerder. De
pannenkoekenboerderij Brinkzicht doet hetzelfde voor de andere dagen. Er is een WhatsApp groep
gestart ter ondersteuning van GGvE. Als dorpshuis proberen nu we de financiële consequenties in
kaart te brengen. Geen inkomsten (Zaalhuur, Rabobank certificaten en TT-baan schoonmaken) maar
de vaste lasten gaan door. Wij denken niet dat we voor september weer iets organiseren. De
zomerstop begint sowieso eind April.
Gasselternijveen
Blog LSA: “Mocht de reguliere maaltijdservice vanwege corona meer aanvragen binnen krijgen voor
thuisbezorging dan worden zij tijdelijk gesteund door extra vrijwilligers uit Gasselternijveen. De
dorpscoöperatie heeft een eigen bus, inclusief vrijwilligers die ‘m besturen. Zij kruipen dan achter
het stuur om maaltijden bij mensen in Gasselternijveen af te geven”. Zie voor meer:
www.lsabewoners.nl/zorg/sociale-netwerken-coronahulp-gasselternijveen
Hollandscheveld
Jacomijn, de dorpsregisseur heeft alleen telefonische contacten, dus geen fysiek spreekuur meer. Op
facebook van de dorpscoöperatie en op Regionieuws Hoogeveen hebben wij bekend gemaakt dat
iedereen die zelf niet de boodschappen kunnen doen, of dit niet aandurven, nu de dorpsregisseur
kunnen bellen om hiervoor hulp in te schakelen. Dorpscentrum ’t Anker heeft sinds vorige week alle
activiteiten afgelast en de deur op slot.
Nieuw-Weerdinge, Emmer-compascuum, Foxel,Roswinkel, Emmererfscheidenveen, Weerdinge
Samenwerking tussen Dorpenzorg de Jumbo, SEDNA, Leger des Heils. Aanvragen van boodschappen
komen bij Dorpenzorg binnen en wij regelen het verder met de Jumbo, een bedrijf stelt busjes en
chauffeurs beschikbaar voor de bezorging. Om gedoe met geld te voorkomen kunnen de mensen bij
Dorpenzorg pinnen, deze verzorgt de verdere financiële afhandeling met de Jumbo. LdH verzorgt de
contacten met de kerken en stelt hun vrijwilligers beschikbaar. De SEDNA onderhoud de contacten
met de wijken. Het eettafelproject in Emmer-Compascuum is aangepast, er word nog wel gekookt
maar de maaltijden worden nu bezorgd.
Vledder
Naobuurfolder komt in de bus bij 900 huizen in Vledder. Naobuur kan hulpvragen beantwoorden.
De Naobuurtbus rijdt zolang dit verantwoord is. De Zonnebloem koppelt vrijwilligers aan
deelnemers/gasten van de Zonnebloem zodat er contact met deelnemers kan worden onderhouden.

2.2. Op afstand, digitaal en telefonisch
2.2.1. DIT KAN WEL, Stadsdorp Vondel Helmers, zie ook bijlage 4.4
DIT KAN WEL, de mensen van het Amsterdamse Stadsdorp Vondel/Helmers hebben een reeks tips
online gezet wat WEL kan in tijden van Corona. Onder meer de Digitale koffieochtend, Repair Café
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Haal de lente in huis (via https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente ), en het Rijks Museum.
Zie voor een uitgebreid overzicht www.stadsdorpvondelhelmers.nl/vh.
2.2.2. Slimme senioren, Den Haag, Segbroek
In week van 11 maart reeds het online Slimme Senior café geopend. Daar is het lekker druk.
Ondersteunende gedichten, discussies over anders gaan leven en muziek.
Er wordt gelachen en gehuild in het café.
Daarnaast werken de postcodegroepen online. Bellen we elkaar.
Sommigen mensen maken elke dag een 'op afstand' wandeling. Maken samen een puzzel.
Idee is om met Zoom.us in kleine groep een bord of dobbelspel te doen. Of gewoon in groepjes
praten. Koffie of glas erbij natuurlijk!
Een van de Slimme Senioren geeft een online schrijfworkshop.
We vragen de mensen met ideeën te komen en te delen.
Via Nelleke Cornelissen en Heleen Godijn
2.2.3. WeHelpenOnzeHelden
In Limburg is eind maart helponzhelden.nl de lucht in gegaan. Daar kunnen grotere en kleinere
instellingen hun vraag naar vrijwilligers beleggen, en vrijwilligers kunnen zich aanmelden om
ondersteuning te leveren. Zie www.helponzehelden.nl.
2.2.4. KNHM, wat te doen in tijden van coronacrisis
Je werkt hard aan een prachtig burgerinitiatief. Maar door de Corona-maatregelen lopen plannen
vertraging op, kunnen activiteiten niet doorgaan en zijn jullie gedwongen de deuren te sluiten, in
ieder geval tot 1 juni. Wat betekent dit in praktische zin? Wat is verstandig en handig om te doen in
deze tijd? www.knhm.nl/wat-te-doen-in-tijden-van-coronacrisis
2.2.5. Nieuwegein
In Nieuwegein is door een aantal organisaties een platform gecreëerd waarop initiatieven kunnen
worden aangemeld en zichtbaar gemaakt. Te vinden op:
https://www.vitaminecnieuwegein.nl
2.2.6. Oranjefonds ‘Doe je mee’
Het Oranjefonds verzamelt via de hashtags #coronahulp en #doejemee alle hartverwarmende en
broodnodige acties en initiatieven in heel Nederland. Ook geven ze tips wat je zelf kunt doen om
mensen die er alleen voor staan te helpen in deze tijd.
2.2.7. Aanbod van vrijwilligers in Delfshaven
Hieronder vind je de mensen uit Delfshaven die hun hulp aanbieden als vrijwilliger. Er zijn ook nog
veel vrijwilligers die geen online aanbod hebben, maar wel de e-mails ontvangen met passende
vragen en daar zelf op reageren. Het is dus belangrijk je vraag of vacature te plaatsen. Wil je zelf
vrijwilligerswerk doen? Bekijk dan hier de vragen in Delfshaven.
www.rotterdammersvoorelkaar.nl/aanbod-van-vrijwilligers-in-delfshaven
2.2.8. Activeage
Een overzicht dat begint met telebakkie, een telefonisch koffie-uurtje voor zes mensen. Verder naar
beneden op de pagina staan andere activiteiten, waarvan de meeste voor ouderen, en veel
telefonisch, zie www.activage.nl/blijf-bruisen-met-telebakkie.
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2.2.9. Buurtsportcoach
Een overzicht van bijna 40 initiatieven in het hele land om te kunnen blijven bewegen, zie
https://sportindebuurt.nl/corona-initiatieven.

2.3. Verwijzingen naar burendiensten
2.3.1. CORONA BRENGT LEUSDEN DICHTER BIJ ELKAAR
Geef uw inspirerende voorbeelden!
Ondanks alle zorgen en angsten bloeien er ook prachtige initiatieven op in deze Corona tijd en die
willen wij verzamelen in een wekelijkse blog. Nabuurschap groeit als mensen niet alleen hun zorgen
onderling bespreken, maar ook vertellen over mooie initiatieven van steun en aandacht. Net als
geluk vermenigvuldigt saamhorigheid zich als je het deelt. Daarom willen wij een BLOG Leusden
ZorgSaam maken Wij als INITIATIEFGROEP ‘Van Onder Op” willen alle positieve voorbeelden
verzamelen en daarover elke week in de krant rapporteren. Wij roepen onze Leusdense buurten,
burgers en beleidsmakers op om elkaar hierdoor te bemoedigen en inspireren, want WIJ ZORGEN
VOOR ELKAAR.
HEEFT U OOK EEN MOTIVEREND VOORBEELD??
Een voorval thuis, op het werk of gewoon in de winkel of wijk?
Het zijn vaak de kleine dingen die het doen!
2.3.2. Twente
In Twente worden alle initiatieven verzameld via hier: https://www.uitinenschede.nl/twentesamen-staan-we-sterk
2.3.3. Stadsbron Amersfoort
Beste lezers (v/m),
We leven in bijzondere tijden. Omdat de sociale contacten zo zijn beperkt, willen we als redactie
graag horen hoe het jullie vergaat. Ook horen we graag van initiatieven om elkaar te steunen, zowel
prive als zakelijk. Wij vragen u om verhalen, foto’s en video’s te sturen. Of ons te tippen over
bijzondere gebeurtenissen in de stad. Wij zullen die reacties bijeenbrengen, deze kunt u hier lezen.
Stuur uw reacties naar redactie@destadsbron.nl
De redactie
www.destadsbron.nl
2.3.4. Stichting Doen
LATEN WE HET SAMEN DOEN
Initiatieven die laten zien dat het anders kan, ook nu!
Het is geweldig om te zien dat veel van onze partners onmiddellijk prachtige,
nieuwe initiatieven ondernemen. Wij hebben ze op een rij gezet en blijven deze lijst aanvullen.
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www.doen.nl/nieuws/laten-we-het-samen-doen.htm
2.3.5. Corona hulp Achterhoek
Alle coronahulp in de Achterhoek gebundeld op één site, zie coronahulpachterhoek.nl
2.3.6. Wij Amsterdam
Site van de gemeente; op 5 april 233 initiatieven geteld, alle Corona-gerelateerd, zie
https://wijamsterdam.nl/initiatieven

2.3.7. Corona-virus: noaberschap in Drenthe
Oproep: heb je goede voorbeelden of ideeën? Deel ze met BOKD en alle andere Drentse dorpen.
Heb je een idee, maar weet je niet hoe je dit het beste kunt aanpakken? Wij denken graag met je
mee. Bel met 0592-315121 of mail naar info@bokd.nl.
www.bokd.nl/nieuws/corona-virus-noaberschap-in-drenthe

2.4. Noodhulp
2.4.1. Noodfondsen
2.4.1.1.
MAEX ondersteunt initiatieven in de problemen door de Coronacrisis
De MAEX heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een noodfonds voor maartschappelijke
initiatieven die door de corona situatie in financiële nood dreigen te komen. NLZVE heeft zich hier
direct bij aangesloten met onder meer LSA en LVKK. Op 4 april is dit een paar stappen verder.
Enthousiast zijn de Maatschappelijke Alliantie (olv Jan Peter Balkenende) en het VSB-fonds. Andere
fondsen (waaronder Oranje Fonds) hebben een eigen 'Corona-fonds' in het leven geroepen. Ook
enkele Ministeries (waaronder BZK) zijn nu betrokken en enthousiast. Het Noodfonds is bedoeld
voor alle bewonersinitiatieven die inkomsten missen door de crisis. (niet alleen dorps- en
buurthuizen). Een enquête onder 244 initiatieven wijst uit dat bijna de helft hiervan dringend
behoefte aan financiële ondersteuning.
Zie https://drive.google.com/file/d/1OCBlRosQPrm7_gW5jeMcgVtLJYmcCOjd/view
Op komst ca. 10 april zijn de resultaten van een enquête onder Groninger dorpen, zie
www.groningerdorpen.nl. Daarin overzicht van noaberschap en van financiële en andere problemen.
Op komst is een inventarisatie van de geschatte financiële schade van Vereniging Dwarsverband
(vereniging van 20 buurthuizen in zelfbeheer in de stad Utrecht).
2.4.1.2.
Lobby
LVKK, LSA en NLZVE lobbyen voor verruiming van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers
getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.
Maatschappelijke organisaties zijn onder verschillende SBI-codes bij de KvK ingeschreven, maar
meestal ontbreken die in de lijst van SBI-codes die in aanmerking komen voor de regeling. Vaak gaat
het om SBI 88. Met name buurt- en dorpshuizen lijden onder corona, omdat ze dicht zijn terwijl de
vaste lasten wel doorlopen. Zie als voorbeeld dit artikel in het AD over het Dorpshuis van Austerlitz.
Er zijn e-mails uitgegaan naar diverse Kamerleden en er is intensief overleg met ambtenaren van
diverse ministeries en met de RVO, die de regeling uitvoert. Via de RVO is het officiële verzoek
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ingediend om ook de SBI-codes 88.102 ; 88.993 en 88.999 toe te voegen aan de lijst die gebruik kan
maken van de steunmaatregelen .Dit zijn de codes waaronder dorps- en buurthuizen kunnen zijn
ingeschreven bij de KvK. (Naast soms ook horecacodes maar die staan al op de lijst die in aanmerking
komen voor de noodmaatregelen).
Bewonersinitiatieven die gebruik willen maken van de regeling kunnen alle informatie vinden op de
website van de RVO. Daar is ook een mogelijkheid voor initiatieven om melding te maken dat er SBIcodes ontbreken: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schadecovid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl.
Via Tweede Kamerleden (o.a. de leden van de Commissie VWS) is bovenstaande onder de aandacht
gebracht. Van de voorzitter van de Commissie VWS (Helma Lodders, VVD) is vernomen dat het
verzoek aansluit bij andere uit de sector en dat dit verzoek in overweging wordt genomen. De hele
sector 88 staat niet op de lijst en dat is vreemd. Van Kamerleden van D66 en CDA is inhoudelijk
reactie ontvangen. Verder heeft nagenoeg in iedere provincie heeft ofwel de regionale krant ofwel
de regionale omroep hieraan aandacht besteed.
LVKK en LSA zijn nu in vergevorderd stadium (laatste concept) voor een brief die zij naar de VNG en
alle gemeenten willen sturen. Clou is: gemeente wees op korte termijn soepel bij bijvoorbeeld
huurkwijtschelding, exploitatieondersteuning, en ga met dorpshuisbesturen om tafel om te kijken
hoe na de Coronacrisis een goede herstart kan worden gemaakt en wat men daar voor
ondersteuning van de gemeente (e.a.) bij verlangt.
2.4.1.3.
Gemeente Leusden
De gemeente Leusden is actief met het achterhalen van consequenties van de corona crisis voor hun
eigen vastgoed. Daaronder de gevolgen van Corona voor DAVA en d’Oude bieb, waar de
buurthuiskamer van DAVA gevestigd is (vastgoed is van de gemeente). Zie voorbeeld hieronder:
Vanuit mijn functie als gebouwbeheerder en accounthouder voor de huurders en/of exploitanten
van het gemeentelijk vastgoed heb ik behoefte aan inzicht in de consequenties van de corona
maatregelen voor jullie bedrijfsvoering. Ik begrijp dat er nog heel veel vragen, onduidelijkheden en
onzekerheden zijn. En dat er op dit moment nog geen compleet beeld is van de gevolgen. Juist in
deze situatie is het voor de gemeente van belang om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de
situatie en de behoefte. Met dit inzicht kan de gemeente daar waar mogelijk maatregelen ter
ondersteuning aanbieden. Hierbij geldt uiteraard dat de (financiële) gevolgen voor de gemeente ook
groot zijn en we zelf ook druk zijn om de consequenties in kaart te brengen. Vandaar dat ik een
aantal algemene vragen heb.
1. In welke mate is er sprake van inkomstenverlies als gevolg van de coronamaatregelen?
2. Welke gevolgen zijn er naar verwachting / inschatting op de financiële situatie en continuïteit
van de onderneming?
3. In welke mate ben je in staat om deze financiële gevolgen zelfstandig, of met behulp van derden,
op te vangen?
4. Doen zich andere dan financiële knelpunten voor waarbij de gemeente een rol zou kunnen
spelen?
5. Hebben jullie ideeën wat jullie zelf kunnen doen om het inkomstenverlies te beperken? Zo ja,
welke? Zie je hierin een rol voor de gemeente?
2.4.1.4.
Hulpfonds Oranjefonds
Oranje Fonds stelt hulpfonds in voor sociale initiatieven.
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Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor
hoeft te staan tijdens de coronacrisis. We reserveren zelf 3,5 miljoen euro voor het hulpfonds om
sociale initiatieven te ondersteunen. We doen daarnaast een beroep op collega-fondsen, bedrijven,
diverse organisaties en particulieren om een bijdrage te doen. Zo kan er gemeenschappelijk alles aan
gedaan worden om te voorkomen dat mensen er alleen voor staan. Nu en in de toekomst.
https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-stelt-hulpfonds-voor-sociale-initiatieven
2.4.1.5.
VSBFonds
Het VSBFonds krijgt veel vragen van haar projecten over uitstel of annuleringen van donaties. De
meest prangende vragen hierover beantwoorden zij op hun site. www.vsbfonds.nl/overvsbfonds/aanvragen/veelgestelde-vragen
2.4.1.6.
NOV
Vereniging NOV
geeft tips https://nov.nl/nieuws+en+blogs/1606057.aspx?t=Vrijwilligerswerk+tijdens+coronacrisis
hoe je het (vrijwilligers)werk gaande houdt tijdens de maatregelen rondom het coronavirus.
Daarnaast roepen ze al hun leden op om contact te onderhouden met de vrijwilligers die digitaal
misschien niet zo sterk zijn.
https://nov.nl/nieuws+en+blogs/1609538.aspx?t=Lokale+samenwerking+en+netwerken+belangrijke
r+dan+ooit+om+eventuele+vraag+of+behoefte+te+zien
2.4.1.7.
SET COVID 19 regeling van VWS
Wilt u als aanbieder van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis extra inzetten op digitale zorg
op afstand voor mensen thuis? Mogelijk komt u in aanmerking voor de uitbreiding van de SETregeling: SET COVID-19. Deze regeling gaat in de week van 6 april weer open.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuisset/uitbreiding-set-covid19
2.4.1.8.
ZonMw, Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)
(via Stichting Omzien) …. is er een subsidieregeling waarbij organisaties op korte termijn subsidie
kunnen aanvragen voor activiteiten voor kwetsbare bewoners. Het is een eenvoudige regeling voor
drie maanden voor een bedrag tussen 7.500 – 15.000 euro met niet te ingewikkelde criteria.
Wellicht interessant voor een of meer organisaties uit het netwerk: het stimuleert tot creativiteit en
levert een bedrag op om het idee uit te voeren.https://www.zonmw.nl/nl/overzonmw/coronavirus/creatieve-oplossingen-aanpak-coronavirus-covid-19/ Looptijd maximaal 3
maanden, tussen 7.5 k en 15 k aanvraag bedrag. Zeker geschikt voor kleine initiatieven (noemen zij
impulsen). Ruimte voor 33 - 66 initiatieven landelijk, da’s niet veel :-(

2.4.2. Wat niet goed gaat
2.4.2.1.
Dorpshuizen en wijkcentra getroffen door maatregelen Corona-virus
De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus
hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land. De dorpshuizen en
wijkcentra hebben hun activiteiten moeten staken, waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en
sociale contacten kwijt zijn. Denk aan samen eten, de huiskamers, spreekuur dorpsondersteuner en
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anderen. De LVKK en LSA maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen en
wijkcentra. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat
de exploitatie onder grote druk. Zie daarover LVKK:
https://www.lvkk.nl/nieuws/details/news/dorpshuizen-en-wijkcentra-getroffen-door-maatregelencoronavirus/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=201f78652
1eb805cf34de009b7963137
Zie daarover ook LSA: https://www.lsabewoners.nl/financieel-zwaar-weer-voorbewonersinitiatieven-tijd-voor-actie
Waargenomen wordt dat fondsen nu aanvragers aanschrijven met als gevolg veel bureaucratische
vragen. Hoewel goed bedoeld kan dat omgedraaid worden: denk na wat u nu wel met het
aangevraagde geld kunt doen ook al lukt het aanvankelijke plan niet en hoe kunnen wij helpen?
2.4.2.2.
t LaefHoês, America
Het bestuur van t LaefHoês heeft gisteren digitaal vergaderd om in beeld te brengen welke diensten
vanuit ons gezondheidshuis nog kunnen door gaan (huisarts, apotheek) en welke we stop zetten.
Onze maatschappelijke activiteiten zijn stil gelegd, onze ruilbieb blijft nog anderhalf uur per week
open met bepaalde regels. Ondertussen zien we ook een massief financieel vraagstuk op ons af
komen omdat huurders de huur niet meer kunnen betalen. Ons voortbestaan komt zelfs in gevaar.
We doen er alles aan om dat te voorkomen. Een noodfonds zou daarbij kunnen helpen.
2.4.2.3.
Lokaal O, Baarn
Lokaal-O is in 2016 ontstaan, het is een door bewoners gerund gemeenschapscentrum in Baarn, een
maatschappelijke nomade die in leegstaande gebouwen tot bloei is gekomen, eerst in een oude
basisschool, en op dit moment in een oud jongerencentrum. We zijn een collectief van 20
structurele kleine en grotere initiatieven en incidentele activiteiten. Wekelijks kwamen er voor de
coronatijd meer dan 300 mensen over de vloer. Voorbeelden van initiatieven zijn buurtetentjes,
weggeefwinkel, buurtbieb, taalcafé, Koffieochtenden en thee en naaimiddagen, jongerentheaterrepetities, 4 tekenclubs, workshops, etc.
Op 30 maart kregen we van de gemeente te horen dat we per 1 juli uit het huidige pand moeten
omdat het gesloopt wordt. De gemeente biedt ons onderdak in een ander oud leegstaand pand (wel
met huur deze keer), onder welke voorwaarden en of we er door kunnen gaan met alles wat nu tot
bloei is komen, is nog niet duidelijk. Het is extra belastend dat dit juist in deze coronatijden gebeurt.
We weten werkelijk niet hoe we tijdens Corona-quarantaine 500 m2 leeg moeten halen, voor 1 juli
nieuwe ruimtes moeten opknappen en inrichten en verhuizen. Eerste reactie van gemeente was dat
we het dan maar elke keer met max 2 mensen tegelijk moeten doen.
Dat lukt natuurlijk niet. Bovendien betekent deze aankondiging van de gemeente dat onze komende
maanden niet meer in het teken zullen staan van corona-hulpacties maar in het teken van
voorbereiding van vertrek en verhuizing.
Als gemeenschapscentrum houden we voor 80% onze eigen broek op. Zonder structurele subsidie
van wie dan ook. Gewoon door bijdragen te vragen van iedereen, die vast of incidenteel gebruik
maakt van een ruimte. Daarmee kunnen we de exploitatiekosten van zo’n 20.000,- per jaar (in ons
antikraak pand nu) rondkrijgen.
Door corona lopen we geld mis en hebben we voor vier maanden bijv. een tekort van 2500,euro. Het noodfonds is dus een goed idee, en we gaan ook bij de gemeente aankloppen, omdat
voor bedrijven bijv. ook regelingen getroffen worden. We hebben ons ook al bij de MAEX aangemeld
en ook bij het VSBfonds kenbaar gemaakt dat we door corona fin. problemen krijgen.
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3. Analyses
3.1. Analyses uit de pers
3.1.1. Kim Putters
3.1.1.1.
Interview 25 maart 2020 met Kim Putters, SCP
Een ouderenuurtje in de supermarkt, speciale bezorgdiensten voor zieke thuiszitters,
gepensioneerde verpleegkundigen die hulp aanbieden en huurbazen die de huur van financieel
zwaar getroffen zzp'ers uitstellen. De corona-crisis, hoe verschrikkelijk die ook is, maakt veel mooie
initiatieven los. Een opleving van saamhorigheid in onze samenleving, zo lijkt het. Is die vast te
houden na de crisis? Hoe ziet onze samenleving eruit na corona? Volgens Kim Putters, directeur van
het Sociaal en Cultureel Planbureau, is het belangrijk om daar nu al over na te denken.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=MVJg0moa_MY&feature=youtu.be
3.1.1.2.

Putters in FD
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3.1.2. Corona, van bezorgdheid naar betrokkenheid, peiling
Het coronavirus houdt ons in de greep. De bezorgdheid, maar ook het vertrouwen en de
betrokkenheid nemen toe. En: we zeggen dat we ons aan de maatregelen houden, maar doen dat
niet altijd. Het zijn de belangrijkste conclusies uit een peiling door onderzoeksbureau Citisens.
Zie: https://www.stadszaken.nl/ruimte/mensen/2658/corona-van-bezorgdheid-naarbetrokkenheid?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=26-032020_Corona+toont+kwetsbare+kant+supermarktdistributie
3.1.3. De Coronacrisis toont onze diepe verbondenheid. Wat als we die blik vasthouden
Als de coronacrisis iets duidelijk maakt, dan is het dan wel: patiënten zijn afhankelijk van artsen,
artsen van testkits en mondkapjes, en we zijn allemaal afhankelijk van onze gepaste afstand tot
elkaar – of we nou willen of niet. De pandemie is een kwestie van volksgezondheid, maar heeft
gigantische gevolgen voor de economie en werkgelegenheid, de cultuursector en het onderwijs, en
ons sociale weefsel. Als je die innige verbondenheid eenmaal ziet, dan zie je het eigenlijk overal. En
dat kan benauwend zijn, maar ook hoopgevend, zoals de verhalen in deze serie laten zien.
https://decorrespondent.nl/9728/de-coronacrisis-toont-onze-diepe-verbondenheid-wat-als-we-dieblik-vasthouden/1206950080512-76ee6814
3.1.4. Economische hervorming volgens Mariana Mazzucato
Government has the upper hand for the first time in a generation. It must seize the moment.
Zie https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/18/the-covid-19-crisis-is-a-chance-todo-capitalism-differently
3.1.5. Een overzicht van tal van analyses van ‘de wereld ná Corona
www.duurzaamnieuws.nl/tag/na-corona
3.1.6. Coronacrisis vraagt om een nieuwe inrichting van de Nederlandse samenleving,
scenariostudie Rabobank
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/april/coronacrisis-vraagt-om-een-nieuweinrichting-van-de-nederlandse-samenleving

3.2. Eerste analyses van mensen rond NLZVE
•

Misschien juist goed om nu te laten zien hoe alle burgerinitiatieven zich redden met deze
corona crises en wat ze al hadden opgebouwd om dit te kunnen. Hier loopt alles op rolletjes
in het verzorgingshuis. Het zorgteam, de ondersteunende diensten, iedereen neemt zijn
verantwoordelijkheid en kijkt ook hoe ze optimaal kunnen ondersteunen. Leden van de
coöperatie zijn betrokken, maar er is ook een grote rust. Nu zitten wij in het meest stille deel
van Nederland en heeft dunbevolkt plattelandsgebied ook voordelen, maar toch. Ik ben
trots hoe het hier gaat, hoe we voor elkaar zorgen. De kracht die afgelopen jaren is
opgebouwd in alle initiatieven in Nederland kan haast niet anders zijn dan dat deze juist nu
ondersteunend werkt.
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•

Het bijeenbrengen / in beeld brengen van initiatieven lijkt me relatief veel werk voor iets
waarvan slechts een deel zal (willen) blijven bestaan over een tijdje. Uiteraard is het goed als
de (duurzamere nieuwe) initiatieven weten waarvoor ze bij NLZVE terecht kunnen; wat
kunnen we voor hen en wat kunnen ze voor elkaar betekenen?
Hoger doel nlzve zou kunnen zijn: helpen bestendigen van initiatieven ná deze crisis
Ik maak me vooral grote zorgen om het wegvallen van oa alle dagbesteding (95%, zie artikel
in FD 25maart nav gupta onderzoek), de ‘bijpraten-functie in de wachtkamer-van-dehuisarts’ etc
Als NLZVE iets wil doen, zou het zijn, het agenderen van deze cijfers en het bovenwater
halen van wat bewonersinitiatieven doen resp wat ze nodig hebben om er voor deze
mensen te zijn
Het zou zeker mooi en passend zijn wanneer NLZVE een bijdrage levert om in beeld te
brengen welke vormen van gemeenschapszorg juist nu opkomen. Naast “kleinere”
initiatieven zoals onze Dorpsondersteuner in Horst-America die bij alle ouderen een
bloemetje bracht en tevens (op afstand) informeert hoe het gaat, komen er ook bredere
initiatieven op. Zo wordt in Limburg hard gewerkt aan een website www.helponzehelden.nl,
zie hierboven bij 2.2.3.
---------•

Naar aanleiding van je vragen heb ik een rondje gemaakt om wat meer zicht te krijgen op de
behoeften die er bij initiatieven leven, vooral die waar NLZVE een rol zou kunnen spelen.
• De problemen zoals Ben ze schetst voor America zie ik verder niet. De
coöperaties in Brabant die zorg leveren hebben de WMO en de ZVW tot basis en
dat loopt gewoon door voor zover het om huishoudelijke ondersteuning en
verpleging gaat. Zeker waar een formele zorgaanbieder in het geding is zorgt die
voor de continuïteit, ook als er een probleem is bij een coöperatie
• Zaken als dagopvang, eetgroepen, dagbesteding ed vervallen vanwege Corona.
• Vanuit de coöperatie kent men de meest kwetsbare mensen uit de kring van de
vervallen activiteit; die worden in de gaten gehouden door te bellen en langs te
gaan. Hier blijkt dat de dorpsondersteuner belangrijk is; die gaat erop uit hij/ zij
kent zijn pappenheimers. Pro-actief dus.
• Opvallend dat in deze crisissituatie de bereidheid tot hulp enorm toeneemt; de
familie zet een tandje bij en vanuit allerlei verenigingsverbanden en
vriendenclubs wordt onderling hulp aangeboden. Ook allerlei initiatieven ,
bijvoorbeeld het maken van mondkapjes
• Hier in het zuiden is de angst voor het virus manifest; iedereen kent mensen die
besmet zijn en overleden. Vrijwilligers, veelal op leeftijd, houden zich gedeisd.
---------•

De rol van de Dorpsondersteuner bij ons in Horst-America, maar ook bijvoorbeeld in een
sterk getroffen dorp als Kessel, is van cruciaal belang. Onze Dorpsondersteuner onderneemt
samen met de werkgroep America Zorgt allerlei activiteiten om contact te houden met de
kwetsbare groepen in onze gemeenschap.
De overheid neemt verantwoordelijkheid zowel in concrete stappen als in de samenleving
moed inpraten, maar is daarbij niet autoritair. Het appel dat de overheid doet om je
enerzijds aan regels te houden, maar anderzijds ook verantwoordelijkheid te nemen voor
jezelf en anderen, past bij de transformatie waar ook NLZVE voor staat.
---------17

Bloemlezing burendiensten in tijden van Corona

•

Korte termijn: initiatieven iets bieden, hart onder de riem steken, initiatieven niet voor de
voeten lopen, waarnemen van nieuwe initiatieven, inventariseren van initiatieven in nood.
Nood is meer dan financiële nood. Ook initiatieven die het lastig hebben met hun eigen
activiteiten en contact met actieve bewoners en kwetsbare bewoners of andere
moeilijkheden ervaren.

Langere termijn voorbereiding en communicatie in de fase dat de crisis afloopt. Ervoor
zorgen dat wat nodig is en blijvend is niet te ver uit elkaar gaan lopen. Anticiperen op deze
situatie als Omzien. Dat anticiperen kan nu beginnen. Tussen nu en dat moment duiden van
de betekenis van nieuwe initiatieven, de ontwikkelingen bij bestaande initiatieven en duiden
van de kracht die ontstaat. Naar de initiatieven zelf toe laten zien dat de beweging sterker
wordt. Hierbij hoort ook de lobby naar stakeholders van Omzien zoals corporaties,
gemeenten, provincie Utrecht, KUS enz. Leren van wat er gebeurt is. En als Omzien
nadenken over wat je kunt bieden om het risico dat goede initiatieven en ontwikkelingen
vervliegen zoveel mogelijk te voorkomen.
---------•

Een voorzichtige conclusie op basis van de huidige gang van zaken in Schiedam: bewoners
kunnen vele, vele malen slagvaardiger, pro-actiever en pragmatischer handelen dan de
professionals en de gemeente. Wij hebben een fantastische wijkregisseur die bewoners heel
veel ruimte geeft en haar eigen organisatie en de professionals op sleeptouw neemt. Men
ziet nu echt de kracht van de wijk en de noodzaak van aansluiting zoeken bij wat de
bewoners zelf initiëren. Wordt vervolgd …
---------•

Ja, ik zie in mijn omgeving tekenen van gemeenschapskracht. Onder druk wordt veel
vloeibaar, zou je kunnen zeggen en er komt naar buiten wat intrinsiek 'binnen' wel aanwezig
is maar niet manifest wordt aangesproken. Corona kan in principe iedereen treffen en dat is
wellicht een prikkel tot verhoogde aandacht voor de medemens, in wijk, buurt, dorp,
beroepsgroepen of anders. Of het beklijft? Weet ik niet. het heeft nu ook iets van: als zij iets
doen, kunnen wij niet achterblijven". En: de aandacht via pers en media is ook
meegenomen. Blijft die gemeenschapskracht aanwezig in stilte, als de camera's en
microfoons uitstaan en het oud nieuws geworden is?
---------•

Eerste interpretatie van wat er nu gebeurt rond buurthuizen en wat dat blootlegt: namelijk
de sociale basisinfrastructuur die veel buurthuizen bieden is ontzettend belangrijk en
ontzettend sterk. Dit wordt extra zichtbaar door Corona crisis. Hoe zorgen dat dit zichtbaar
wordt en niet alleen leidt tot steun in corona tijd maar ook wordt gewaardeerd en
gefinancierd in goede tijden. Verder vinden buurthuizen nieuwe manieren van inkomsten en
ondersteunen hun groepen nog steeds
----------
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4. Bijlagen
4.1. Helpende Handjes, Wijk bij Duurstede, zie 2.1.3
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4.2. De Baarnse Muziekexpres in tijden van Corona, zie ook 2.1.7
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4.3. Lunetten, Utrecht, zie ook 2.1.5
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4.4. Stadsdorp Vondel Helmers, zie ook 2.2.1
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