HULP IN CORONA - TIJDEN

OVERZICHT
Algemene vragen rond Corona - 0800 14 689 info-coronavirus@health.fgov.be
https://www.infocoronavirus.be/nl/
Ziek (koorts, hoest, …)? – bel je huisarts
Gemeente Maasmechelen – algemene info corona:
https://www.maasmechelen.be/thema/detail/3946/thlevengezondheidcoronavirus
Vlaamse overheid: gratis infonummer 1700 – website
https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/corona
Voor zorgverleners: site van Sciensano

ONDERSTEUNING VOOR ZWANGEREN
FARA
Faranieuws: zwanger tijdens coronacrisis, digitaal voor jou, kalender en luisterplezier!
Meer info klik hier >

ONDERSTEUNING VOOR JONGEREN
ONLINE AANBOD VZW THEBE
Klik hier voor meer info >

ONDERSTEUNING VOOR GEZINNEN
OPVOEDINGSWINKEL MAASLAND - 0474/ 300 300
De opvoedingswinkel Maasland gaat tem 3 MEI 2020 over tot telefonische en video call gesprekken. Er zal geen
spreekuur plaatsvinden. Mail: info@opvoedingswinkelmaasland.be.

KIND EN GEZIN
Vanaf woensdag 1 april startte Kind en Gezin opnieuw met vaccineren en met consulten voor pasgeborenen. Lees
verder.
Welke contactmomenten zijn er tijdens de coronacrisis?
Op www.kindengezin.be/coronavirus staat alle informatie over hoe er in het consultatiebureau, voorzieningen en
in de kinderopvang omgegaan wordt met de coronacrisis.
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Op de FAQ-pagina van opgroeien.be staan de veelgestelde vragen en
antwoorden over de genomen maatregelen en hun impact.

INSCHRIJVEN IN HET BASIS- EN HET EERSTE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS TE MAASMECHELEN
Vanaf maandag, 20 april 2020 tot en met maandag, 04 mei 2020 worden ‘broers en zussen’ en ‘kinderen van
personeel’ rechtstreeks elektronisch ingeschreven.
De scholen nemen hiervoor contact op met de betrokken ouders.
Ook ouders kunnen contact opnemen met de betrokken school.
Rechtstreeks elektronisch inschrijven betekent dat u niét naar de school gaat, maar via e-mail, smartphone,
telefoon, GSM, Smartschool of brief… de vraag tot inschrijving van uw kind aan de school stelt.
De school helpt u graag verder als u de vraag tot inschrijving hebt gesteld.
Voorlopig geplande inschrijvingen:
(Let wel: deze data en /of de wijze van inschrijven (fysiek of ‘op afstand’) kunnen veranderen afhankelijk van
federale, Vlaamse of lokale beslissingen!)
Vanaf maandag, 11 mei 2020 worden alle andere kinderen in de scholen ingeschreven.
Op dit ogenblik weten we nog niet hoe dit zal gebeuren, we wachten de beslissing van de Veiligheidsraad af.
Voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan, neem zeker contact op met de school en uw CLB. Zij
helpen u graag verder!
Voor jongeren die naar het secundair onderwijs (vanaf het tweede jaar!) gaan kunnen zich pas inschrijven vanaf
maandag, 17 mei 2020.
Alle vragen rond inschrijven in een school voor het schooljaar 2020-2021 kan u stellen aan Dirk Herfs,
0474/323.759 of dirk.herfs@ond.vlaanderen.be

ONDERSTEUNING VOOR PROFESSIONALS
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LIMBURG – ONTHAALNUMMER CAW LIMBURG & MELDPUNTEN GGZ PER
EERSTELIJNSZONE (ELZ)
Tijdens de COVID-19 crisis dreigen gezondheids- en welzijnsdiensten te worden overvraagd. Zo ook voor psychische
klachten waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze in stijgende lijn zijn. Hulpverleners en zorgverstrekkers
staan onder grote druk wat zich bij hen kan uiten in een verminderd welbevinden en psychische klachten. Welzijn
en geestelijke gezondheid slaan de handen in elkaar. Samen zoeken we manieren om vraag en aanbod directer te
verbinden. Huisartsen, 1elijns hulpverleners, welzijnswerkers, operatoren van telefonische en chathulplijnen,...
vangen de eerste klachten op een gaan ermee aan de slag. Voor een aantal cliënten is meer gespecialiseerde hulp
nodig. Verwijzingen moeten vlot kunnen worden gemeld. Ondersteuning van de verwijzer is soms nodig.
Meer info klik hier >
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ONLINE HULPAANBOD COVID-19 – LIMBURGSE JEUGDHULP
Info op deze website: https://iroj.jeugdhulp.be/online-hulpaanbod-covid-19

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING
WARME OPROEP LAPTOPS VOOR HET BASISONDERWIJS
Dienst onderwijs en VZW Soma doen een oproep om oude laptops/tablets met kabel/lader binnen te brengen. Er
zijn in Maasmechelen veel kinderen die het moeilijk hebben. In deze tijden is een laptop essentieel voor het maken
van huiswerk.
🖨Breng de laptop(s) met kabel/lader vóór woensdag 22 april tussen 9u & 12u en 14u & 16u binnen in het
projectencentrum – Oude Baan 207 – 3630 Maasmechelen
🖨Respecteer ter plaatse de veiligheid en social distance maatregelen
🖨Meer info en afspraak maken: dienst onderwijs – T 089 769875 – E flankerendonderwijs@maasmechelen.be

GRATIS HUISWERKKOPIEËN
Huiswerk, maar geen printer?
Dienst onderwijs helpt kinderen en jongeren (lager en secundair onderwijs) die in Maasmechelen wonen graag
verder.
🖨Stuur het bestand (in pdf) naar flankerendonderwijs@maasmechelen.be
🖨Vergeet niet naam, adres en telefoon- of GSM-nummer te vermelden.
🖨Max. aantal pagina’s: 10 per inzending en per week
🖨Ontvang een mail met datum van levering aan huis
🖨Levering aan huis
🖨Meer info: dienst onderwijs - 089 769 875

BUDDIE COACHING
VZW Buddie Coaching coacht kwetsbare gezinnen door middel van het inzetten van therapiedieren. Hun focus
ligt op het ontwikkelen van ieder individu binnen het gezin maar zeker ook op het versterken van de familiale
band onderling.
In het Activeringshuis richten ze zich voornamelijk tot ( jong)volwassenen met een psycho-sociale en/of
emotionele problematiek door hen een gestructureerde dagactiviteit aan te bieden. Dit laatste zal weer van start
gaan na de coronacrisis.
Maar net in deze tijden van ‘blijf in uw kot’ is deze doelgroep het meest kwetsbaar. Zij stellen de vraag of hun
VZW in heel deze situatie iets kan/mag betekenen voor de meest kwetsbare doelgroep ? Hierbij denken ze aan
wandelsessies met hun therapiehonden ( uiteraard steeds 1 op 1 ) voor enerzijds ouders waarbij zij even in de
mogelijkheid zijn om hun verhaal te doen. Anderzijds kunnen ze ook sessies met kinderen organiseren
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(individueel ) zodat zij even uit de huiselijke sleur zijn, wat beweging
hebben en ook zij hun gedachten kunnen verzetten. In deze sessies kunnen ze zowel de therapiehonden als de
therapiepaarden inzetten.
Verder wil Buddie Coaching ook haar dankbaarheid betuigen naar het zorgpersoneel door gratis uitlaatservice van
honden of verzorging van paarden aan te bieden aan mensen die nu zo hard aan het zorgen zijn voor anderen.
Indien interesse? Meer info:
Buddie Coaching VZW - Dieren helpen mensen
Weg naar Zutendaal 128 - 3630 Maasmechelen
T 0473/52.32.62 - E Marcia@buddiecoaching.be – I www.buddiecoaching.be

