Beste Buur,

Beste Buur,

Met de coronamaatregelen is het leuk
om op een buur te kunnen rekenen.

Met de coronamaatregelen is het leuk
om op een buur te kunnen rekenen.

Mijn naam is:_______________________________________________________

Mijn naam is:_______________________________________________________

Ik woon in:_________________________________________________________

Ik woon in:_________________________________________________________

Mijn telefoonnummer is:_____________________________________________

Mijn telefoonnummer is:_____________________________________________

Heb je iets nodig van de winkel, de apotheek,... en kan je zelf niet gaan?
Wil je graag een (telefonische) babbel?
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Wil je graag een (telefonische) babbel?

Contacteer me gerust via:
□ SMS		 □ Whatsapp		

Contacteer me gerust via:
□ SMS		 □ Whatsapp		

□

Telefoon

□

Telefoon

Voel je je niet oké? Vraag dan om de inkopen aan de voordeur achter te laten.
Medische hulp nodig? Bel je huisdokter. Vragen? Ga naar inf@coronavirus.be of
bel naar 0800 14 689 voor meer details. Wees solidair met elkaar én verzorg jezelf!
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