
GOUDA TEGEN CORONA
AANBOD VAN HULPINITIATIEVEN CORONA IN GOUDA

Initiatief Door wie? Contactgegevens / meer info
Heel Gouda belt
Ouderen die gebeld willen worden en mensen die graag willen bellen worden bij elkaar gebracht.

Samen Voor Goud
(vrijwilligersorganisatie)

netwerk@samenvoorgoud.nl
www.samenvoorgoud.nl/heel-gouda-belt

CoronaHulpGouda 
Facebookgroep. Vraag en aanbod voor boodschappen, klusjes, apotheek, oppassen etc.

Facebookgroep CoronaHulpGouda
(Bewonersinitiatief)

Zoek op Facebook op 'CoronaHulpGouda' 
of klik hier

Boodschappendienst Gouda
Vrijwilligers doen boodschappen voor mensen die de deur niet uit kunnen.

Gezamenlijke vrijwilligersorganisaties
(Gecoördineerd door Samen voor Goud en 
Stichting Present)

www.samenvoorgoud.nl
www.presentgouda.nl

Vervoer voedselpakketten
Van Voedselbank naar cliënten

Dutch XL Transport BV
(Gouds transportbedrijf)

De benodigde gegevens via Whatsapp doorgeven op 06-
42312462. Let op, niet bellen. 

Medicijnen ophalen bij apotheek
Alleen voor mensen met een slechte gezondheid of minderjarige kinderen.
 

Dutch XL Transport BV
(Gouds transportbedrijf)

Bellen via 06-42312462 

Burennetwerk Gouda 
Hulp voor en door buren.
 

Burennetwerk Gouda / Hip Helpt
(Goudse vrijwilligersorganisatie)

Burennetwerkgouda.nl

Een telefonisch gesprek of hulp van vrijwilligersnetwerk
 

Ontmoetingskerk Gouda Oost
 

Dominee Leonie Bos: 06-44848108
 Digitale huiskamer van Gouda Oost

telefonisch contact
Een Heerlijk Thuis
(Goudse vrijwilligersorganisatie)

www.eenheerlijkthuis.nl
Gerda 0182 510 356 / Arie Jan 06 24 89 39 58

Maaltijdbezorging vaste gasten waarvoor bezorging noodzakelijk is
 

Domino Inloophuis
(Goudse vrijwilligersorganisatie)

www.inloophuisdomino.nl
Tel: 0182 - 515706

Hulp voor bewoners Bernardhof 400
Boodschappen halen, maaltijden koken of de hond uitlaten

Medebewoners Bernardhof
(Bewonersinitiatief)

06-23093185 
bernhardhof400@gmail.com

Niet Alleen: Present in Crisistijd
Even bellen met een oudere, Whatsappen, een kaartje schrijven, een boodschap doen, etc.

Stichting Present Gouda
(Vrijwilligersorganisatie)

www.presentgouda.nl

Tekeningactie voor ouderen in isolement
Maak een mooie tekening of schrijf een brief. Stichting Present zorgt voor de rest. Zie website.

Stichting Present Gouda
(Vrijwilligersorganisatie)

www.presentgouda.nl

*=Nieuw!                                                                                                                     In PDF zijn de links direct  aanklikbaar 

Coronahulp Korte Akkeren
Facebookgroep. Vraag en aanbod voor boodschappen, klusjes, apotheek, oppassen etc.

Facebookgroep Corona Hulp KA
(Bewonersinitiatief)

Zoek op Facebook of klik hier

*Update 3.0*Donderdag 26 maart 2020

Telefonisch spreekuur voor vaste gasten*
Maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur 

Domino Inloophuis
(Goudse vrijwilligersorganisatie)

www.inloophuisdomino.nl
Tel: 06-82500277 / 0182 - 515706 

Maandag en vrijdag om 12.00 uur: Het Bruisjournaal*
Positief nieuws van de dag, raadsel van de dag, spel, tips voor wat je op de dag kunt doen etc.

Het Bruisnest
(Ontwikkelplaats voor vrijwilligers)

facebook.com/hetbruisnest
 

Videobellen met Het Bruisnest: Hoe kom je de dag vandaag door?*
Maandag, woensdag en vrijdag van 13.30-14.00 uur.

Het Bruisnest
(Ontwikkelplaats voor vrijwilligers)

www.hetbruisnest.nl
Aanmelden via info@hetbruisnest.nl

Goudvoorelkaar: Coronahulp vraag & aanbod in Gouda*
Onderdeel van Goudvoorelkaar.nl - Ingericht op vraag & aanbod voor Coronahulp

VIP Gouda
(Vrijwilligers Informatiepunt Gouda)

www.goudvoorelkaar.nl/coronahulp

Aanvraag financiering Coronahulp initiatieven*
Spoedaanvraag mogelijk voor kleine bedragen voor coronagerelateerde maatschappelijke activiteiten

GoudApot
(de pot voor alle Goudse initiatieven)

www.goudapot.nl

Appen met het Jongerenwerk*
Heb je vragen over het Corona-virus? Stuur een appje naar het jongerenwerk! 

Jongernwerk Stichting Jong
(Jongerenwerk Gouda)

www.jonggouda.nl
Appje sturen naar: 06-43385399

Informatie over het Corona-virus voor vluchtelingen en statushouders*
 

Ontmoetingscafé Libertum ontmoetingscafe@libertum.nl

http://www.samenvoorgoud.nl/heel-gouda-belt
https://www.facebook.com/groups/205520870514840/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeljsRIO2EXxv1Dl_Uy-njBT7J__ePBV5hjcNEGMnRD0mZGMg/viewform
http://www.presentgouda.nl/
http://www.burennetwerkgouda.nl/
http://www.eenheerlijkthuis.nl/
http://www.inloophuisdomino.nl/
https://stichtingpresent.nl/gouda/nieuws/niet-alleen-present-in-crisistijd
https://stichtingpresent.nl/gouda/nieuws/niet-alleen-present-in-crisistijd
https://www.facebook.com/groups/2571470009801405/
http://www.inloophuisdomino.nl/
http://www.facebook.com/hetbruisnest
http://www.hetbruisnest.nl/
http://www.goudvoorelkaar.nl/coronahulp
http://www.goudapot.nl/
http://www.jonggouda.nl/

