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Wat… Waar… 

Boodschappenhulp:  Verwijzing naar Burenhulp via Burenhulp.DenHaag@xtra.nl of www.denhaagdoetburenhulp.nl 

 https://www.versmarktvreeburg.nl/ of tel. 070 320 42 52 

 De Boodschappen Begeleidingsdienst in Den Haag begeleidt ouderen en mindervaliden die weinig contacten hebben, 
slecht ter been zijn of zich onveilig voelen met als doel isolement tegen te gaan.  https://www.bbddenhaag.nl biedt 
aangepaste boodschappenbezorging, tel. 070 364 66 61 

 Bezorgdiensten van supermarkten 

Maaltijden:  Versmarkt Vreeburg uit Voorburg doet nog aan boodschappen- en maaltijdbezorging. Ze bezorgen bij voorkeur aan de 
deur, indien noodzakelijk (i.v.m. handicaps/dementie) maken zij uitzondering en bezorgen binnenshuis en vragen klant 
dan gepaste afstand te houden, ze werken met verse handschoentjes per bezorging en desinfectie. 
www.versmarktvreeburg.nl        info@versmarktvreeburg.nl 070  320 42 52 

 Apetito, levert ook momenteel nog vries verse maaltijden aan huis. Grote/kleine, vegetarische en halal porties. 
www.apetito.nl  0800 023 29 75 

 Thuisgekookt: Termijn kan momenteel iets langer duren dat een thuiskok gevonden wordt maar alsnog kunnen mensen 
wel bestellingen plaatsen. Uit voorzorg wordt het tasje eten aan de deur gehangen.  

 www.thuisgekookt.nl  06 83 44 71 97 
 De Maaltijd Express. Leveren niet meer aan restaurants, wel aan individuen. Bestellen kan via e-mail of tel. 

bestel@demaaltijdexpress.nl  €5,30 per maaltijd,  worden op maandag woensdag en vrijdag afgeleverd, voor 2 dagen 
tegelijk. 06 51 81 23 12 

 Thuisbezorgd: Meerdere bezorgdiensten van warme maaltijden online. www.thuisbezorgd.nl  

 Coronamaaltijdproject via Resto van Harte/Servicepunten XL, alleen bij criteria (senior of kwetsbaar, geen netwerk, geen 
geld, via professional aangemeld)  

    https://www.tafeltjedekjemaaltijd.nl/  

   https://uitgekookt.nl/maaltijdservice 

   https://www.etenmetgemak.nl 

 https://foodconnect.nl 

 Veel plaatselijke restaurants bezorgen op dit moment i.v.m. de coronamaatregelen. 

 De Participatiekeuken: maaltijdpakketten, 5 diepgevroren maaltijden per week, op vrijdag thuisbezorgd, €15 per week. 
Aanmelden en vragen op maaltijden@participatiekeuken.nl     https://participatiekeuken.nl/  

 De 'Vers & Vrij' is een vitrinekoelkast die bij een buurtcentrum in verschillende (tot nu toe) Haagse wijken 
wordt neergezet. Check de locaties:  https://www.versenvrij.nl/locaties.html  Men wordt wel geacht alleen in eigen wijk 
het eten af te halen! Wie het eerst komt wie het eerst maalt. 
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Voedselinzameling: 
 

 Hartverwarmend is het om te merken hoeveel mensen in deze moeilijke dagen hun hulp aanbieden. We zijn druk aan 
het inventariseren waar helpende handen nodig zijn. Voor de inzameling van houdbaar voedsel is inmiddels een 
oplossing gevonden. Aan de achterzijde van het distributiecentrum aan de Boomaweg 101 in Den Haag staan hiervoor 
onder de luifel kratten klaar. Elke werkdag tussen 10 en 12 uur is het hek open en zijn vrijwilligers aanwezig. Wie voedsel 
over heeft, kan dit zelf in de kratten zetten. Let op: vanwege de voedselveiligheid kunnen we alleen houdbaar voedsel in 
ontvangst nemen. Dit gebruiken we op een later moment voor de voedselpakketten. Ook met het doneren van een 
geldbedrag helpt u ons enorm. Klik hier als u een bijdrage wilt geven. Wij danken u alvast hartelijk voor uw hulp! 

Eenzaamheid/contact:    Een luisterend oor bij het aandachtcentrum van Open je hart: www.openjehart.nu/aandachtcentrum/  

 Stichting MIND heeft elke dag een livestream via een soort virtuele huiskamer. Ze gaan in gesprek met 
ervaringsdeskundige en experts. I.v.m. de stressvolle periode waarin wij nu leven proberen ze mensen die daar behoefte 
aan hebben steun en een luisterend oor te bieden. Zoek je een antwoord op je vragen, contact, hulp, advies of misschien 
alleen wat afleiding? Dan zit hier vast iets voor je bij! Praat erover, juist nu! Ook (juist) nu staan onze collega’s van MIND 
Korrelatie voor je klaar. Bij hen kun je elke werkdag tussen 9.00 en 17.30 uur terecht voor hulp en advies, via telefoon 
(0900-1450), chat, WhatsApp en mail. Ga naar MIND Korrelatie Kijk vooral  ook even op hun website: 
https://wijzijnmind.nl/corona 

 www.wachtverzachter.nu  De WachtVerzachter is een oplossing voor mensen die in afwachting zijn van 
psychische hulp. Deze hulp laat door de lange wachtlijsten vaak te lang op zich wachten, waardoor de situatie 
van de hulpvrager nog meer verslechtert. 
De WachtVerzachter zorgt ervoor dat je tijdens het wachten al kunt werken aan je herstel. Bij de 
WachtVerzachter ben je geen cliënt. Jij wordt direct gekoppeld aan een ervaringsdeskundige die jouw situatie (h)erkent. 
Je wordt regelmatig gebeld en daarnaast uitgenodigd om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. 
Kortom, we gaan met jou aan de slag in een veilige omgeving waar je aansluiting vindt met mensen die in dezelfde 

situatie zitten. Neem contact met ons op: stuur een e-mail naar info@wachtverzachter.nu, bel (088-7878857). 

   Ouderenbond ANBO: 0348 46 66 66 voor een luisterend oor en algemene vragen over het coronavirus. Meer info op 

https://www.anbo.nl/nieuws/vragen-over-corona-of-behoefte-aan-een-praatje-bel-met-onze-corona-telefoonlijn  

   Het Rode Kruis: 070 445 58 88 voor een luisterend oor, praktische tips en hulp bij het online boodschappen doen. 

   De luisterlijn die je dag en nacht kunt bellen voor een luisterend oor: 0900 07 67. 

 Aandachtlijn: telefonische ondersteuning Aandachtcentrum Dan Haag 070 365 14 12 

 De Zilverlijn, belservice voor senioren van het Nationaal Ouderenfonds. Ouderen die zich aanmelden voor de Zilverlijn, 
krijgen wekelijks een telefoontje van een vrijwilliger. Aanmelden via de website 
https://ouderenfonds.nl/activiteit/zilverlijn/  of het telefoonnummer: 088 344 20 00.  
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 Kompassie is bereikbaar van ma t/m vrijdag op telefoonnummer 070 427 32 40 en via de mail: info@kompassie.nl. Zij 
verwijzen naar de website voor de o6-nummers. www.kompassie.nl  

 Familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid, die behoefte hebben aan ondersteuning in deze tijd, 
kunnen een telefonische afspraak maken met een familiecoach. Als die behoefte er is kunnen mensen een mail sturen 
naar mantelzorg@kompassie.nl met daarin naam, telefoonnummer en verzoek tot belafspraak. Een familiecoach zal dan 
contact opnemen voor een luisterend oor gesprek. 

 www.vraagelkaar.nl  de Vraagelkaar coaches staan extra paraat en bieden extra aandacht via e-mail, chat en telefoon 
om een luisterend oor te bieden, een hulpvraag op te lossen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. 
Vraagelkaar coaches zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur via 088 787 89 01. In het weekend te bereiken 
via e-mail of via vraag@vraagelkaar.nl 

Financiën:  Noodregelingen coronacrisis. Vind hier actuele informatie over financiële regelingen voor huishoudens, zzp’ers en 
werknemers als gevolg van de coronacrisis. Zie https://www.nibud.nl/consumenten/noodregelingen-coronacrisis/  

Sporten/bewegen:  Sporten met Reakt via Facebook: https://www.facebook.com/REAKT-Sportdomein-637502886367641/  Meer informatie 
via Erik Hofman: M 06 20052120 e.hofman@reakt.nl 
We gaan een half uur bewegen of vanuit de stoel of met oefeningen vanaf een matje!!  
Dus log in (ook al heb je geen Facebook kan je toch mee kijken) en kom mee doen en blijf fit! 

 Sporten met het Beweegloket van de gemeente Den Haag op Instagram 
https://instagram.com/beweegloket.denhaag?igshid=qappd286o5gt  

 Wandelen met www.openjehart.nu/bewegen/  

 Gun jezelf Mantelkring! Zorg jij meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden achter elkaar onbetaald voor een 
ziek familielid, zieke buur of vriend? Dan ben je mantelzorger en biedt Mantelkring je aandacht en tijd voor jezelf, 
waarbij het eens om JOU gaat. Onder begeleiding van een coach ontmoet je anderen die snappen wat je meemaakt. We 
wandelen iedere week, hebben thema-avonden en creatieve salons, wisselen ervaringen uit en maken het vooral heel 
gezellig met elkaar! https://mantelkring.nl/denhaag/  

 Lastig om ontspanning voor jezelf in te plannen? Onze collega’s in Rotterdam deelden de volgende tip: 
              Via https://www.yogaonline.nl/yogatv kan je je aanmelden voor gratis yogalessen. Deze kan je volgen als je kinderen 
              bijvoorbeeld in bed liggen.  

 Voor bewegen zie  https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/thuis-door-het-coronavirus-met-deze-
online-activiteiten-verveelt-u-zich-geen-moment/ 

Luisteren/ kijken 
naar: 

 Huiskamerconcerten van Social Run op Facebook 
https://www.facebook.com/events/586790115384234/ 

 Gratis luisterboeken 
De ThuisBieb is online. Dit is een app met e-books voor jong en oud. Zo kan iedereen blijven lezen. Dit is net als de 100 
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luisterboeken een cadeautje van de online Bibliotheek. Wij laten het je weten als je de app kunt downloaden! 
https://www.facebook.com/gratisnederlandseebooks/ 

 Ondanks dat we thuisblijven en geen cursus of musea kunnen bezoeken, 
kunnen we toch van kunst genieten dankzij Google Arts & Culture. Dit 
fantastische kunstproject maakt het mogelijk om online meer dan 1200 
musea en verschillende culturele plekken over de hele wereld te 
bezoeken. Van het Guggenheim tot het Rijksmuseum; je kunt er urenlang 
doorheen scrollen en virtuele tours volgen.  Voor het bekijken van de 
collecties KLIK op de onderstaande link. Veel inspirerend kijkplezier.  
https://artsandculture.google.com/partner  

 Gratis podcasts https://podcastluisteren.nl 

Spelletjes Online:  Pubquiz: https://deonlinepubquiz.nl/ 

Leuk om te 
lezen/volgen: 

 Houd de website van het Haags Steunsysteem in de gaten voor nieuwe content:  
https://www.haagssteunsysteem.nl/ongekend-haags  

Pas op: Cybercriminelen misbruiken maatregelen rondom corona 
Ze gebruiken de situatie om persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld via nep-mails of nep-sms’jes of via malafide websites 
of nep-apps mensen op te lichten. Wij zien dat er onder andere e-mails en  sms’jes rondgaan die  zogenaamd vanuit 
overheidsinstanties, (nep)bedrijven of werkgevers worden verstuurd. Bij deze vorm van phishing wordt misbruik gemaakt van de 
situatie rondom het coronavirus. Het is belangrijk om niet op de links in deze  berichten te  klikken en  direct deze  berichten te 
verwijderen. 
Malware 
Cybercriminelen grijpen het coronavirus aan om nepmails en sms’jes  te versturen met besmette links. Hiermee kunnen zij 
persoonlijke gegevens inzien of uw computer infecteren met een virus of malware. Klik daarom niet op deze link en reageer niet 
op de mail maar verwijder de mail direct. 
Nep-webshops 
Het landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) ziet de laatste dagen dat meer mensen worden opgelicht door malafide-
webshops die corona gerelateerde producten, zoals mondkapjes, aanbieden. De producten worden wel betaald, maar niet 
geleverd. Je herkent deze nep-webshops vaak aan het feit dat ze alleen een betaal mogelijkheid via een link aanbieden, in plaats 
van reguliere mogelijkheden zoals iDeal.  Klik hier voor een actuele lijst van uit de lucht gehaalde malafide webshops. 
Babbeltrucs 
Ook andere vormen van criminaliteit kunnen extra de kop opsteken, zoals babbeltrucs. Oplichters bellen bij ouderen aan als 
verpleger of met de smoes om boodschappen voor hen te doen. Geef nooit uw pinpas of pincode af. Let daarom ook extra op 
elkaar om te voorkomen dat je of iemand uit je omgeving slachtoffer wordt van dit soort praktijken. 
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Tips Lees hier meer informatie: Bekijk hier de volledige themapagina over phishing.  
Lees hier meer over wat u kunt doen om babbeltrucs te voorkomen. 

Diverse initiatieven:  Lief&Leed-potje: https://liefenleeddenhaag.nl/ (€75 voor je straat om iemand in het zonnetje te zetten) 

 De kerken en organisaties zijn verenigd in een landelijk initiatief  https://nietalleen.nl . Hierbij zijn 20+ Haagse 
initiatieven betrokken. Contactpersoon is Petra de Nooy.   

 Noodhulp voor patiënten van Parnassiagroep: www.vriendenparnassiagroep.nl  (Voor o.a. maaltijdbonnen etc) 
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