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Ik bied mijn hulp aan*
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Heeft u iets nodig van de winkel of de apotheek en kunt u zelf niet gaan? Aarzel dan
niet en neem contact met mij op via SMS, WhatsApp of telefoon.
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Mijn naam is: ……………………………………………………………………………………………
En ik woon op: …………………………………………….……………………………………………
Mijn telefoonnummer is: …………………………….…..........................................

Mijn naam is: ……………………………………………………………………………………………
En ik woon op: …………………………………………….……………………………………………
Mijn telefoonnummer is: …………………………….…..........................................

Voelt u zich niet in orde? Vraag dan om de inkopen bij de voordeur te zetten.
Medische hulp nodig? Bel dan met uw huisarts.
Andere hulpvragen? Belt u dan met Palet Welzijn tel: 0800 935 945 6
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* Laten we elkaar zoveel mogelijk helpen! Vul je eigen gegevens in op dit briefje en verspreid het in je
straat/buurt zodat hulpbehoevende personen je kunnen bereiken.
NB. Palet Welzijn faciliteert dit initiatief om zoveel mogelijk kwetsbare ouderen te helpen. De
verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers zelf.
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