Kortenberg, donderdag 6 augustus 2020

Beste inwoner

De gemeente Kortenberg stelt alles in het werk om haar inwoners in deze tijden zo
goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen waar nodig.
Hebt u tijdens de coronacrisis hulp nodig of
wilt u anderen helpen? Het initiatief ‘Kortenberg Helpt’
om inwoners te helpen loopt nog steeds.
Neem contact op met de dienst Gezondheid & Zorg van
het Welzijnshuis via 02 755 22 77 (op weekdagen tussen
9 en 17 u.) of kortenberghelpt@kortenberg.be.
Alle info op www.kortenberg.be/kortenberg-helpt.

Daarnaast kan het Welzijnshuis u ook nog andere hulp bieden. Ontdek hieronder wat de mogelijkheden zijn.
Blijf gezond!
Met warme groet
Alexandra Thienpont
Burgemeester

Dienst Gezondheid & Zorg
Kunt u om één of andere reden wat extra hulp gebruiken in het huishouden?
De thuiszorgdienst van het Welzijnshuis staat voor u klaar!
Ook nu, en zelfs zeker nu, in deze vreemde coronatijden.
Het team met huishoudhulpen ondersteunt u graag met volgende taken:
onderhoud van de woning • wassen en strijken • kleine occasionele verstelwerken
bereiden van maaltijden • boodschappen doen
Het team verzorgenden bekommert zich niet alleen om huishoudelijke taken maar ook om uw persoonlijke
verzorging. Zij geven eveneens sociale ondersteuning. Wat ze doen, hangt af van wat u nodig hebt.
Dit wordt besproken met u vóór de hulp van start gaat.
Het volgende mag u verwachten:
Persoonlijke verzorging
Hulp bij het omkleden • Hulp bij eten en drinken
Hulp bij dagelijks en wekelijks toilet • Haarverzorging
Huishoudelijke taken
Eten maken • Afwassen • Boodschappen doen
Kledij wassen en strijken • Klein verstelwerk
Sociale ondersteuning
Een luisterend oor bieden • Uw administratie bijwerken
Uw sociale contacten en ontspanning bevorderen
Voor info of aanvragen kunt u steeds contact opnemen met de dienst Gezondheid & Zorg op het nummer
02 755 23 10 of e-mailen naar gezondheid-en-zorg@kortenberg.be.
Samen bespreken we uw concrete vraag en hoe we u zo goed mogelijk kunnen helpen.
Aarzel niet, wij zijn er voor u!

Sociale dienst
In deze tijden is de sociale dienst van het Welzijnshuis er voor u. Stel uw bezoek zeker niet uit!
Het is wel verplicht om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch door te bellen naar 02 755 30 70 of via
e-mail naar socialedienst@kortenberg.be.
Hebt u door de coronacrisis inkomstenverlies en is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen?
Samen met de maatschappelijk werker wordt er gekeken of er geen extra toelagen zijn waarop u door de
coronacrisis recht hebt.
Slaagt u er niet in om uw maandelijkse facturen (zoals uw energiefactuur) te betalen?
Samen met de maatschappelijk werker kan er een overzicht gemaakt worden van uw budget (inkomsten en
uitgaven). Er wordt samen met u bekeken wat de beste oplossing kan zijn voor uw situatie: budgetbegeleiding,
budgetbeheer, collectieve schuldenregeling,…
Voelt u zich niet goed in uw vel en weet u niet goed wie u ondersteuning kan bieden?
Samen met de maatschappelijk werker wordt er bekeken welke organisatie u verder kan helpen en u wordt
begeleid in deze doorverwijzing.
Bent u op zoek naar een vrijetijdsbesteding voor uzelf of voor uw kinderen, maar
hebt u de financiële middelen niet of hebt u ondersteuning nodig om deze te vinden?
Wist u dat er een vrijetijdspas bestaat in de gemeente Kortenberg? Deze kunt u elke
eerste woensdag van de maand op afspraak aanvragen. Dit kan telefonisch door te
bellen naar 02 755 30 70 of via e-mail naar socialedienst@kortenberg.be.
Hebt u problemen met het betalen van uw huur en hebt u huurachterstal?
Samen met de maatschappelijk werker wordt er gekeken wat het Welzijnshuis kan betekenen en op welke
tussenkomst u recht hebt. Inschrijven bij een sociaal verhuurkantoor/maatschappij is een mogelijke stap die
samen gezet kan worden. Ook een bemiddeling met de huisbaas kan ook worden opgezet.
Hebt u momenteel geen inkomsten?
Neem zo spoedig mogelijk contact op met de sociale dienst.
De maatschappelijk werker zal samen met u bekijken waar u recht op hebt.
Juridische ondersteuning is ook mogelijk.
Een jurist kan u (op afspraak) op maandagvoormiddag of woensdagnamiddag juridisch advies geven, evenals
iedere eerste maandag van de maand van 16.30 tot 17.30 u. (zonder afspraak).

Kent u de tweedehandswinkel De Kapstok al?
De Kapstok is een tweedehandswinkel in Kortenberg die
gekregen kleding, schoenen en accessoires een nieuw leven
geeft. Behalve aan duurzaamheid wil De Kapstok ook bijdragen
aan een zorgzame samenleving.
Omwille van de coronamaatregelen werden de zomersolden
in De Kapstok uitgesteld van juli naar augustus. Sinds zaterdag
1 augustus kunt u genieten van (hoge) kortingen in de
tweedehandswinkel. Alle artikels worden verkocht aan -50%.
De solden lopen tot en met maandag 31 augustus.
In De Kapstok kunt u ook mondmaskers kopen, die door
vrijwilligers gemaakt werden en die er tegen zeer democratische
prijzen te koop worden aangeboden.
Uiteraard is alles voorzien om het winkelen er veilig te laten verlopen. Een mondmasker is verplicht. Er kan
maximaal één bezoeker in de winkel aanwezig zijn, en dit voor een beperkte tijd. Handgel is voorzien en alles
wordt regelmatig ontsmet. Cash- en contactloos betalen is mogelijk.
Bekijk de openingsuren op www.kortenberg.be of aan de ingang van De Kapstok.
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