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Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Extra aandacht voor ouderen
Ouderen lopen niet alleen extra gevaar bij besmetting door het
coronavirus, de maatregelen van de overheid kunnen er ook nog eens voor
zorgen dat zij in isolement of eenzaamheid terecht komen. Daarom wil de
Stad samen met alle Bruggelingen extra aandacht hebben voor hen.

Meldpunt tegen eenzaamheid
Het stadsbestuur roept alle Bruggelingen op om oog en aandacht te hebben voor
kwetsbaren en ouderen in zijn of haar onmiddellijke omgeving.
Ken je iemand die hulp nodig heeft, het risico loopt om geïsoleerd te raken of niet
online verbonden is en mogelijk essentiële informatie mist? Ga langs of telefoneer
regelmatig. Bied zelf hulp aan waar nodig. Praat met een hulpverlener of neem contact
op met het meldpunt eenzaamheid. Dat kan:
Op het nummer 050 44 80 00;
Via het online meldpunt

Corona eenvoudig uitgelegd
Open School maakten een eenvoudig instructiefilmpje waarin de maatregelen
naar aanleiding van het coronavirus in begrijpelijke taal uitgelegd worden.

Wablieft? Vragen en antwoorden in eenvoudig
Nederlands
Is Nederlands lezen moeilijk voor jou? VRT NWS en Wablieft, het centrum voor
duidelijke taal, geven ook jou goede informatie over corona. Je kan de tekst lezen of
beluisteren.

Elke 65+'er ontvangt een kaart
Elke 65+’er ontvangt een kaartje in zijn of haar brievenbus vanuit Groep Brugge. Via
die weg wijzen we hen op de verschillende hulplijnen die beschikbaar zijn en steken we
hen een hart onder de riem.

85+'ers worden opgebeld
Medewerkers van Groep Brugge nemen telefonisch contact op
met alle 85+’ers. Op die manier gaan we na of alles ok is met hen en of ze op één
of andere manier hulp kunnen gebruiken.

OCMW Brugge staat voor je klaar
Ook de Brugse OCMW-medewerkers staan paraat om ouderen bij te staan in deze
moeilijke tijden. Meer info over de dienstverlening tijdens de coronacrisis vind je hier.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00

Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

