Coronahulp in de Drechtsteden
Beste hulpverleners,
Heel veel verloopt nu anders dan normaal. Velen van jullie zorgen nu meer dan ooit tevoren
voor de meest kwetsbare groepen.
Voor de Drechtsteden hebben we alle specifieke corona-initiatieven waarmee mensen
worden bij gestaan met essentiële zaken, op een rijtje gezet: het initiatief en het aanbod.
We horen veel van jullie hierover en hebben dit samengebracht in onderstaand overzicht.
Ken je meer relevante initiatieven, geef die dan vooral aan ons door. We houden dit
overzicht up-to-date om jullie van dienst te zijn.
SUN Drechtsteden, telefoonnummer: 06-29802511, e-mail: info@sundrechtsteden.nl

Alblasserdam
Wie: Platform Corona Hulp Alblasserdam (samenwerkende organisaties)
Wat: Samenbrengen van vraag en aanbod (praktische hulp, zoals boodschappen doen en
de hond uitlaten)
Waar: op werkdagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur via telefoonnummer: 078-6931113, of
via emailadres: coronahulpalblasserdam@gmail.com
Dordrecht
Wie: ‘Licht voor Dordt’ (samenwerkende kerken, ondernemers en vrijwilligersorganisaties)
Wat: Bieden van praktische hulp en luisterend oor (b.v. boodschappen). Voor wie weinig
tot geen geld heeft (gratis) maaltijdbezorging aan huis (ook vegetarisch +
natriumarm). Drie maaltijden per week op te warmen in de magnetron.
Waar: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch te bereiken
via telefoonnummer: 078-2049315, of voor praktische hulp aanmelden via de
website: nietalleen.hiphelpt.nl/ik-zoek-hulp. Voor maaltijden via
www.lichtvoordordt.nl.
Wie: Voor mekaar lijn (initiatief vanuit het MKB)
Wat: Bieden van hulp aan bedrijven en hun personeel (b.v. ICT ondersteuning, bezorging,
kinderopvang)
Waar: Te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur,
telefoonnummer: 06-53230699, en per mail: info@stichtingmbodordrecht.nl

Hardinxveld Giessendam
Wie: Servanda Sociaal Werk
Wat: Samenbrengen van vraag en aanbod (praktische hulp- en dienstverlening)
Waar: Corona-Hulp is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 uur en 16.00 uur via
telefoonnummer: 0184-612771 en per mail: info@servanda.nl
Hendrik-Ido-Ambacht
Wie: Hulp in Praktijk (HiP) Helpt (gezamenlijke kerken voor medemensen)
Wat: Bieden van praktische hulp- en dienstverlening (o.a. boodschappen doen, een pakket
ophalen bij Voedselbank, vervoer naar arts of ziekenhuis)
Waar: HiP is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via
telefoonnummer: 078-7802342 of plaats de vraag op de site van
HIP: www.hipvanatotz.nl
Wie: BBV (Blije Borgh Vrijwilligers)
Wat: Verstrekken en bezorgen van maaltijden aan huis (restaurant gesloten)
Waar: Aanmelden via Margreet Heijweege, telefoonnummer: 078 681 33 55.
Papendrecht
Wie: Sterk Papendrecht, Corona Steunpunt Papendrecht
Wat: Samenbrengen van vraag en aanbod (o.a. boodschappen, ophalen medicijnen,
voedselpakketten, vervoer naar arts, maaltijd)
Waar: Op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 078615474 en via de website ‘Elkaar helpen’ Puurpapendrecht.nl,
https://puurpapendrecht.nl/
Sliedrecht
Wie: Welzijnswerk Sliedrecht
Wat: Samenbrengen van vraag en aanbod (praktische hulpverlening)
Waar: Aanmelden via telefoonnummer: 06-12579883
Zie ook onze website: https://www.welzijnswerksliedrecht.nl
en https://www.bonkelaarhuis.nl
Zwijndrecht
Wie: Zwijndrecht Coronahulp: Kom in actie
Wat: Samenbrengen van vraag en aanbod (essentiële hulp en aandacht)
Waar: Via de website www.zwijndrechtvoorelkaar.nl/coronahulp en ook via
https://jongzwijndrecht.nl/hulp-nodig/ en https://hiphelpt.nl/hulp-aanvragen.html
Meer informatie telefonisch op te vragen via het belteam Diverz: 078-6206060 op
maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot
15.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Wie: Gemeente Zwijndrecht
Wat: Corona-hulp voor ondernemers (uitstel betaling gemeentelijke belastingen,
inkomensondersteuning voor m.n. zzp’ers, tegemoetkoming loonkosten)
Waar: Zie via website https://www.zwijndrecht.nl/ondernemers/Economische_agenda en
op werkdagen via het algemeen telefoonnummer van de gemeente: 14 078
Drechtsteden
Wie: Spui93, Drecht Matcht #Coronahulp (samenwerkende vrijwilligersorganisaties)
Wat: Praktische hulp (b.v. boodschappen, medicijnen ophalen, hond uitlaten)
Waar: Via de website: www.drechtmatcht.nl/coronahulp en telefonisch via nimmer
06-41107086
Wie: Diaconaal Aandachtscentrum (locatie Dordrecht gesloten)
Wat: Soep- met brooduitgifte voor dak- en thuislozen. Elke dinsdag van 18.30 uur tot
19.30 uur en elke zaterdag van 13.00 uur tot 14.00 uur
Waar: Rotonde Spuiboulevard / Johan de Wittstraat, voor meer informatie bel Petra
Jongekrijg, coördinator, telefoonnummer: 06-53785490
Wie: Inloophuis De Hoop (locatie Dordrecht gesloten)
Wat: Hulp en ondersteuningsvragen voor dak- en thuislozen.
Waar: Op maandag, woensdag en vrijdag van 11.00 uur tot 13.00 uur bereikbaar via
telefoonnummer: 078-6111111
Wie: Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
Wat: Tijdelijke regelingen voor o.a. kleine ondernemers en zzp-ers
Waar: Te bereiken via https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/tijdelijkeregeling-inkomensondersteuning-bbz-voor-zzp-ers-en-kleine-ondernemers-in-dedrechtsteden
En op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur en 13.00 uur en 15.00 uur via
telefoonnummer: 078-7708910
Wat: SDD hulplijn
Waar: Bereikbaar via telefoonnummer: 078 7708935 op werkdagen tussen 8.30 en 12.00
uur en tussen 13.00 en 15.00 uur. Ook kan er contact worden opgenomen via de email: sddhelpt@drechtsteden.nl
Wie: Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden
Wat: Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen voor Leefgeld (voeding en andere
essentiële benodigdheden) en andere aanvragen noodhulp.

Waar: Eerst bellen via telefoonnummer: 06-29802511. Informatie en aanvraag via
www.sundrechtsteden.nl
Landelijk
Rode Kruis (praktische hulpverlening voor kwetsbare mensen)
telefonisch hulplijn: 070 4455 888
Site: https://www.rodekruis.nl
Coronahelper's (digitaal vraag en aanbod verbinden)
Site: www.Coronahelpers.nl
NL voor Elkaar (digitaal vraag en aanbod verbinden)
Site: https://www.nlvoorelkaar.nl/hulpaanbod/
We Helpen (digitaal vraag en aanbod verbinden)
https://www.wehelpen.nl/ik-wil-helpen/hulpvragen/

