
BUURTWERKKAMER HART VOOR LEIDSCHE RIJN 

 

 

Beste bewoner van Leidsche Rijn, 

 

Wat een rare tijd! Het corona-virus raakt iedereen. Veel mensen zitten alleen thuis en voelen zich 
verlaten, eenzaam of bang, of lopen vast met een hulpvraag omdat veel plekken dicht zijn. Anderen 

willen juist iets doen, actief helpen en er zijn voor mensen die het nodig hebben. 

 

 

 

Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn biedt uitkomst! 

Voor mensen die zich eenzaam voelen of die met een hulpvraag zitten; wij zijn er voor je, altijd goed 
bereikbaar (telefonisch en digitaal) en onze deur staat nog steeds voor iedereen open. Waarvoor kun 
je – ook in tijden van corona – bij ons terecht? 

 

• We lezen brieven en bellen met instanties 

• We doen klusjes die echt niet kunnen wachten 

• We helpen mensen met de schoolopdrachten van hun kinderen 

• We doen boodschappen 

• We koken en brengen het rond 

• We oefenen de Nederlandse taal met mensen die dat willen. (We help people improve their 
Dutch language skills) 

• We ontvangen – één op één – mensen voor een praatje en een kopje koffie of thee 

• Of we zetten iets op dat nu heel hard nodig blijkt te zijn 

 

Uiteraard houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM! Dat betekent; geen 
groepsactiviteiten, minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar, nooit meer dan 5 personen in 
dezelfde ruimte, gebruik van plastic handschoentjes, handgel en schermen en daar waar mogelijk 
contact via telefoon en mail en op afspraak. En mensen met verkoudheids- en/of griepklachten 
moeten eerst volledig uitzieken voordat zij binnen kunnen lopen bij de buurtwerkkamer. Bellen en 
mailen kan natuurlijk altijd! 

 



 

 

Heb je iets nodig dat op de voorkant van deze flyer staat beschreven 
of misschien wel heel iets anders? Bel of mail ons dan:  

ruud@buurtwerkkamer.nl (Teamcoördinator) 

M:  06-39779045 

 

 

 

Spreekuur 

We houden ook twee keer per week spreekuur in de buurtwerkkamer - vooral voor (hulp)vragen die 
niet kunnen wachten; maandag en donderdag van 11:00 tot 13:00 uur. Waar? Berlijnplein 522, 
schuin tegenover de rode Pathé-bioscoop en nabij het winkelcentrum van Leidsche Rijn Centrum. 
Volg ons nu ook op facebook of kijk op www.buuurtwerkkamer.nl  

 

Iets doen voor een ander? 

Wil je iets doen als vrijwilliger? Bijvoorbeeld iets wat op de voorkant is genoemd, of heel iets anders? 
We kunnen iedereen hard gebruiken, dus neem zeker contact met ons op. 

 

Tot gauw, lieve bewoners van Leidsche Rijn. We zijn er voor jullie! 
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