Beste huurder,

We zijn goed bezig, het aantal besmettingen daalt en de maatregelen om in ‘ons kot’ te blijven
versoepelen. Maar we zijn er nog niet, hou nog even vol, ook al is dit niet altijd even makkelijk. Het
blijft belangrijk om goed op te letten en de richtlijnen op te volgen als we dit virus onder controle
willen krijgen.
Voorlopig blijft het SVK gesloten voor permanentie en worden er nog geen huisbezoeken of nietdringende herstellingen uitgevoerd. Je kan ons uiteraard wel bereiken.

•
•
•

•

Het SVK is telefonisch (052/423380) te bereiken van maandag tot vrijdag van 8u -12u en
van 12u30 tot 16u.
Alle medewerkers zijn via mail of messenger vlot te bereiken, je kan ook mailen naar
info@svk-lww.be
Via de website www.svk-lww.be of via onze facebookpagina kan je alle updates met
betrekking tot de dienstverlening terugvinden. Je kan er ook terecht voor info omtrent
corona, tips en maatregelen die moeten genomen worden.
Heb je toch een heel dringende reden om langs te komen? Neem dan contact op met je
huurbegeleider zodat de mogelijkheden samen kunnen bekeken worden.

HUISBEZOEKEN
Voorlopig zullen er tot zeker eind mei geen huisbezoeken plaats vinden. Indien er reeds afspraken
gemaakt zijn, zal de huurbegeleider je bellen om een nieuwe afspraak voor te stellen. Heb je
ondertussen een probleem, aarzel dan niet om ons te contacteren.

HERSTELLINGEN
•
•

Enkel dringende herstellingen worden uitgevoerd. Dringend: geen warm water, geen
verwarming, mogelijks CO-gevaar, een lekkage en problemen met de elektriciteit.
Geef ook alle niet dringende herstellingen door! De technisch medewerker zal je een
afspraak geven voor juni. Indien de strikte maatregelen dan nog van kracht zijn, zal op dat
moment een andere afspraak gemaakt worden.

De voorbije dagen/weken heeft één van de huurbegeleiders met jou contact opgenomen om na te
gaan of alles in orde is. Wij zijn blij te horen dat jullie het goed stellen! Heb je nog niets gehoord,
geen zorgen onze huurbegeleider neemt zo snel mogelijk contact op. Hoor je helemaal niets? Ga dan
eens na of we nog over je meest recente telefoonnummer beschikken en geef het ons door via
messenger of geef een belletje.

VERSOEPELING VAN DE MAATREGELEN
Vanaf 4 mei is er een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Dat wil niet zeggen dat alles
voorbij is.
•
•

•

•
•
•

Blijf nog altijd zoveel mogelijk ‘in je kot’.
Treinen en bussen rijden weer volgens het normale schema. Er wordt wel gevraagd om
alleen het openbaar vervoer te gebruiken als je geen auto hebt, buiten de spitsuren én met
een mondmasker op. Dat mondmasker moet iedereen vanaf 12 jaar dragen zodra ze het
station binnenkomen of aan de halte gaan staan.
Je mag met max. twee mensen afspreken om in openlucht te sporten. Het moet wel altijd
om dezelfde twee mensen gaan, en alleen sporten waarbij je voldoende afstand kan houden.
Zijn toegelaten: vissen, tennissen of paardrijden. Om naar die sportactiviteit te gaan, mag je
ook weer de auto nemen.
Wandelen, lopen en fietsen blijven uiteraard toegelaten.
Motorrijden mag maar enkel in het gezelschap van maximaal 2 andere motards. Je mag ook
enkel een toer maken waarbij je van je huis vertrekt en terugkeert naar je eigen huis, zonder
onderweg bezoekjes te brengen.
Ziekenhuizen kunnen stap voor stap weer niet-dringende raadplegingen toelaten, je kan
bijvoorbeeld terug bij de oogarts, kinderarts of radioloog. Maak altijd vooraf telefonisch een
afspraak!

WAT MAG NOG NIET
• Daguitstappen. Je mag dus geen dagje naar zee, de Ardennen of naar Gent, Mechelen of
Brussel…
• Afspreken met familie of vrienden bij je thuis of elders. Stel die BBQ of dat gezellig samen zijn
dus nog even uit en neem contact via telefoon of internet voor een leuke babbel.
ONTHOU dat overal dezelfde veiligheidsmaatregelen gelden en dat deze nog langere tijd van
kracht blijven:
• Hou min. 1.5m afstand.
• Gebruik een mondmasker waar je onvoldoende afstand kan houden. Draag je masker zoveel
mogelijk op openbare plaatsen.
• Nies en hoest altijd in je elleboog.
• Ga niet buiten, winkelen of werken bij het kleinste teken van ziekte (keelpijn, hoest,
verkoudheid,…).
• Was regelmatig je handen en ontsmet ze zo vaak je kan.
Wie zich niet aan de maatregelen houdt om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan kan
een boete krijgen van 250 euro.

MONDMASKERS
Het is fijn dat we terug een beetje meer buiten mogen maar het bedekken van mond en neus is
uiterst belangrijk tijdens de volgende fases. Dit kan met een sjaal, bandana of oude T-shirt. Je kan
een mondmasker maken, zelf zonder gebruik te maken van een naaimachine. Neem eens een kijkje
op onze facebookpagina voor meer informatie. Heb je een naaimachine en wil je er mee aan de slag?
Surf dan naar maakjemondmasker.be voor een handleiding. Heb je geen PC? Neem dan contact met
je huurbegeleider die je de informatie zal opsturen.

Elke burger zal gratis van de Federale overheid 1 herbruikbaar mondmasker ter beschikking krijgen.
Tussen 4 en 20 mei krijgt iedereen al 2 filters toegestuurd via Bpost. Volg goed de richtlijnen voor het
gebruik van de maskers. Stoffen maskers moeten zeer regelmatig gewassen worden op min. 60
graden. Was altijd je handen voor je het masker opzet en telkens na het afnemen en gebruik je
filters.
MONDMASKERS VIA JE GEMEENTE
Wichelen
Het gemeentebestuur van Wichelen kocht mondmaskers aan die zullen verdeeld worden aan
alle inwoners via ‘De Warmste Gazette’ en de scholen. De maskers zijn besteld via Think Pink,
waardoor een deel van de opbrengst naar het borstkankeronderzoek gaat.
Laarne
De gemeente Laarne tekende in op een groepsaankoop via de Provincie Oost-Vlaanderen en
bestelde op die manier 15.000 wasbare mondmaskers voor haar inwoners. De exacte datum
van levering is door de grote vraag nog niet duidelijk.
Wetteren
Voor de gemeente Wetteren werd een bestelling geplaatst bij een Oost-Vlaamse firma. De
verdeling is voorzien in de eerste helft van mei.

WAT MOET JE DOEN ALS JE ZIEK BENT:
Heb je koorts (38° en meer) en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)?
• Blijf thuis.
• Neem telefonisch contact op met je huisarts. Hij/zij zal oordelen of een test
afnemen nodig is. Als dat het geval is, dan wordt een tijdstip afgesproken om
langs te komen of je wordt doorverwijzen naar een wachtpost. Vanaf 4 mei
kunnen in principe alle patienten getest worden en beschikken alle huisartsen
over voldoende testmateriaal.
• Heb je andere klachten die niets met het virus te maken hebben, neem ook dan
telefonisch contact op met je huisarts om een afspraak te maken. Blijf niet lopen
met klachten!

1712 Bel, mail, chat in alle vertrouwen
1722 is een professionele hulplijn voor iedereen die een vraag hebben over geweld, misbruik en
kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor
slachtoffers, daders en omstaanders van geweld.
• Het gesprek kan elke werkdag en is gratis.
• Het gesprek blijft vertrouwelijk.
• Jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op de telefoonrekening
• Je hoeft niet te zeggen wie je bent.

NUTTIG
Kan jij hulp gebruiken bij boodschappen doen, je huisdier uitlaten, voel je je heel eenzaam nu je
verplicht thuis moet blijven, ...? Meld je aan via https://www.giveaday.be/nl-be/wetteren/ of 09
369 00 50. Er wordt voor jou een contact gelegd met vrijwilligers uit de buurt. Voor de gemeente
Laarne kan je aanmelden via info@laarne.be of 09/365 46 00. Woon je in Wichelen, neem dan
contact via 052 43 24 65 of mail margot.mys@ocmw-wichelen.be
Heb jij een leuke hobby? Ben je een goede zanger, een boeiend verteller, een echte kunstenaar? Of
wil je gewoon iemand de groetjes doen?... Dat kan! In navolging van ‘de warmste gazette’ wordt in
Wichelen gestart met een eigen gemeentelijk televisiekanaal ‘de warmste télévise’. Dit kanaal zal
worden afgespeeld op de televisietoestellen van de bewoners in Woonzorghuis Molenkouter. Meer
info over hoe je een filmpje kan inzenden? Stuur een mailtje naar dewarmstetv@wichelen.be
Tot slot: wees lief voor jezelf en voor elkaar. Het zijn geen makkelijke tijden maar we komen er
wel. Samen kunnen we dit virus verslaan.
Heb je vragen of voel je je wat eenzaam, neem contact op met onze huurbegeleiders, zij staan
graag voor jullie klaar!
Je kan hen bereiken op volgende telefoonnummers:
Stefanie Lierman: 0478 68 06 69
Jesscia De Vos: 0474 16 01 66

In deze uitzonderlijke omstandigheden willen we iedereen bedanken om rekening te
houden met de richtlijnen, rustig en alert te blijven,
maar vooral om zorg te dragen voor elkaar!

