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Solidariteitsactie in Evere

Sinds nu zaterdag 14 maart zijn een hele resem maatregelen van kracht in ons land. Het doel 
van deze maatregelen is om de verspreiding van het virus te vertragen en om de kwetsbare 
personen uit onze samenleving te beschermen. Dit is enkel mogelijk indien iedereen zijn 
steentje bijdraagt. Er moet speciale aandacht besteed worden aan kwetsbare personen. In 
bepaalde gevallen beschikken deze personen (bijna) niet over de juiste middelen om zich te 
beschermen, en anderen leven in eenzaamheid. 

De gemeente Evere, met haar diensten preventie en sociale actie, het OCMW, de vzw 
Egregoros, het PWB van Evere en het Jeugdhuis MJ Regard, verenigen zich en zetten een 
solidariteitsactie op poten ten voordele van de Everenaren.
De Everenaren die hulp nodig hebben kunnen de dispatching contacteren (per oproep of 
sms) op het nummer 0499/867.356 7 dagen op 7 van 9u tot 18u. De operatoren nemen 
kennis van uw behoeften en geven deze door aan onze partners die het best geplaatst zijn 
om u snel en efficiënt hulp te bieden.

Welke vormen van hulp ?
Raad krijgen om u beter te beschermen, maaltijden aan huis laten leveren, kleine boodschappen 
doen, naar de huisarts of de apotheek gaan, leesvoer krijgen uit de gemeentelijke bibliotheken…

0499/867.356

Opgelet ! Dit oproepnummer vervangt de dringende medische diensten niet. In geval 
van twijfel over uw gezondheidstoestand, neem direct contact op met uw behandelende 
huisarts.

Wenst u zich in te zetten voor deze actie? 
Vele inwoners hebben zich reeds gemanifesteerd en willen, tijdens deze moeilijke periode 
voor iedereen, helpen op de één of de andere manier. U kunt zich als vrijwilliger registreren 
voor onze solidariteitsactie door het nummer 0800/1140.3 te bellen of door een mail te 
sturen naar info@evere.brussels
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