Nieuws
BWI altijd dichtbij ook in Coronatijd

Wij zijn er voor alle mensen uit Woensdrecht die
dat nodig hebben. BWI kan helpen en
ondersteunen.
Heb je het even moeilijk?
Wij staan voor je klaar tijdens kantooruren.
Bel 0164 672 049
of mail naar info@bwiwoensdrecht.nl.

Buiten kantooruren kun je jouw hulpvraag
kenbaar maken op:
www.bwiwoensdrecht.nl/hulp-bij-corona.

Facebook

Op onze Facebookpagina “Brede Welzijnsinstelling
Woensdrecht” is er elke dag een nieuwe challenge
voor de kinderen en vind je tips om zelf gezond
en fit te blijven van Buurtsportcoaches Max en
Susanne.

Belangrijke telefoonnummers:
Servicelijn Woensdrecht: 14 0164
Vragen over de woon- en leefomgeving en
gemeentelijke diensten.
Centrum Jeugd en Gezin: 14 0164
Voor vragen over opvoeding van de kinderen.
WijZijn Woensdrecht: 0164 237 056
Maatschappelijk werk
www.corona-infopunt.nl

Maaltijdservice

Lukt het niet meer om zelf afwisselend te koken?
Goed en gezond eten houdt je fit
en vitaal. Daarom is er de
gevarieerde maaltijdservice, die
ook rekening houdt met je dieet.
Bel of mail ons voor meer informatie.

Startpunt Grip op geld

Heb je geldzorgen?
Praat of mail met de budgetcoaches van Grip op
geld. Mogelijk kom je in aanmerking voor een
regeling.
gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl

Alle diensten van BWI blijven bereikbaar.

Op afstand waar nodig, dichtbij waar noodzakelijk.
Wil je iemand spreken? Heb je hulp nodig? Je kunt
bij ons terecht!

Kindertelefoon: 0800 0432
11 - 21 uur
Voor kinderen die even hun verhaal of vraag kwijt
willen.
Rode Kruis: 070 44 55 888
9 - 21 uur
Voor een luisterend oor, advies of extra hulp nodig
omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit?

24-uur per dag bereikbaar:

De Luisterlijn: 0900-0767
Vrijwilligers zitten er dag en nacht klaar met een
luisterend oor, voor een goed gesprek via telefoon,
e-mail en chat. Anoniem, vertrouwd en
zonder oordeel.
Veilig Thuis: 0800 2000
Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk
geweld en kindermishandeling. Meer informatie op
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
Meldpunt crisiszorg: 0800-5099
Als je je zorgen maakt om iemand en denkt dat
deze persoon dringende psychische hulp nodig

Zorg goed voor jezelf en let een beetje op elkaar!
Kromstraat 4
4631 KH Hoogerheide
0164 672 049
i nfo@bwiwoensdrecht.nl
www.bwiwoensdrecht.nl
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