Voorbeeldbrief om een WhatsAppgroep op te zetten t.b.v. ondersteuning tijdens de
Coronacrisis. Alles wat schuin staat in te vullen met eigen tekst.

Titel

Bergen op Zoom en datum
(straat(deel) en Corona b.v.: WhatsAppgroep Corona Kwartierslaan)

Beste buren in de straat, weg, laan, pad of plein
Nu de Coronacrisis gaat toeslaan lijkt het mij een goed idee om in de straat een
WhatsAppgroep op te zetten om te bekijken of we elkaar kunnen helpen door middel van het
bieden en vragen van hand- en spandiensten, zoals boodschappen doen, hond uitlaten,
oppassen, tips delen etc. Met de Whatsappgroep koppelen we dus vraag en aanbod aan elkaar.
De wijkcommissie stimuleert dit initiatief. Op de site van de wijkcommissie:
www.noordgeest.nl kun je ook meer informatie vinden over deze vorm van elkaar
ondersteunen, zoals handleiding en huisregels voor WhatsAppgroepen op straatniveau.
De WhatssAppgroep is alleen hiervoor bedoeld. Laten we een stroom van berichten
voorkomen, dus enige “etherdiscipline” toepassen, graag.
Hoe bouwen we de groep op?
Ik maak een WhatsAppgroep aan met de titel: naam van de WhatsAppgroep en ben dan de
beheerder ervan. Als je aan deze groep wil deelnemen stuur je een WhatsApp bericht naar
mij: o6-nummer met je voornaam en huisnummer. Dat laatste zodat ik overzicht heb wie
deelnemen en wie misschien tussen wal en schip valt. Prima als je buren uitnodigt of helpt om
ook mee te doen!
Hoe werkt het?
In de WhatsAppgroep kan je aangeven wat voor soort hulp je nodig hebt of wat je wil bieden.
Niet iedereen is in staat hulp te bieden, b.v. ter bescherming van de eigen gezondheid of die
van naasten, wel of geen huisgenoten. Ook dan kan je gerust hulp vragen! Een reactie kan ook
zijn een tip hoe een probleem op te lossen of het bemiddelen erbij.
Als je dit allemaal te ingewikkeld vindt: in de supermarkt Dirk van den Broek zal een
prikbord komen waar je ook zelf je vraag of aanbod kenbaar kan maken, met een briefje,
zoals dat vroeger vaker ging.
Op het informatiebord van de wijkcommissie Noordgeest, vlak voor “de Dirk” zal actuele
informatie gegeven worden over de zaken rondom de wijken Noordgeest en Tuinwijk en het
Coronavirus.
Hartelijke groeten en laten we samen hierdoorheen komen,
Naam, adres en 06-nummer

