
Organisaties die voor u klaar staan tijdens de coronacrisis 

Het dagelijkse leven is voor ons allemaal flink veranderd. We hebben allemaal te maken met het 

coronavirus. Juist in deze tijd moeten we er voor elkaar zijn. Hoe mooi is het dat er in het hele land 

initiatieven zijn om elkaar te helpen. Dichtbij of op afstand. Van boodschappen doen voor je buur, de 

hond uitlaten tot een kaartje sturen om te laten weten dat je aan iemand denkt. 

Lokale organisaties 

Binnen ons werkgebied, de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk zijn heel wat organisaties 

actief waarop u in deze bijzondere tijd een beroep kunt doen of waar u uw hulp kunt aanbieden.  

 

 

Dongen 

In de Facebookgroep Dongen helpt elkaar worden initiatieven en hulpvragen geplaatst.  

SWOD 

Stichting Welzijn Ouderen Dongen biedt aan alle inwoners van Dongen en in het bijzonder aan de 

ouder wordende mensen een groot aantal diensten, o.a. maaltijdbezorging, aan. 

ContourdeTwern 

In Dongen doen we dingen samen. Samen met vrijwilligers, inwoners en met 
maatschappelijke partners zetten wij ons in voor de leefbaarheid en het welzijn in de 
gemeente.  
 
Eagle Shelter 
De Eagle Shelter is een gratis inloop vrijplaats voor ontmoeten, verbinden, inbrengen en ontvangen, 
talenten (her)ontdekken, creativiteit, hoop, groei en herstel! Een veilige haven voor iedereen!  
 
Stichting Met je hart 

Stichting Met je hart laat ouderen in Dongen die zich eenzaam voelen weer genieten. Van mooie 

momenten én van nieuwe vriendschappen.  

 

Loon op Zand 

Loonopzandvoorelkaar maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk van NLvoorelkaar. Samen 

met alle andere marktplaatsen van NLvoorelkaar proberen we zoveel mogelijk mensen in Nederland 

happy te maken. 

Boeken Bezorg Service: medewerkers van de Bibliotheek Midden-Brabant bezorgen gratis boeken 

aan huis bij senioren die geen gebruik kunnen maken van de online Bibliotheek. 

ContourdeTwern 

Het team van ContourdeTwern werkt in Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer. Wij werken voor en 

door mensen. Wij maken het verschil door er te zijn en zo de weg te wijzen. 

Wijkteams 

Op maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.30 uur telefonisch te bereiken via het servicepunt Welzijn, 

Wonen en Zorg via 0416-289247. Of stuur een e-mail aan servicepuntwwz@loonopzand.nl.  

https://www.facebook.com/groups/867420590440811/
http://www.swodongen.nl/
https://www.contourdetwern.nl/dit-zijn-we/teams-werkgebieden/9422/dongen.html
file:///s:/www.eagleshelter.nl
https://www.metjehart.nl/gemeenten/dongen/
https://www.loonopzandvoorelkaar.nl/
https://www.bibliotheekmb.nl/footer/aangepast-aanbod/bezorgservice.html
https://www.contourdetwern.nl/dit-zijn-we/teams-werkgebieden/979/loon-op-zand.html
https://www.loonopzand.nl/actueel/wijkteams-staan-ook-nu-klaar/


Boek je boek 

Boek je Boek is een extra service voor de bewoners en omwonenden van woonzorgcentra. Mensen 

die fanatiek lezen, films kijken of graag bijblijven, maar die niet in staat zijn om zelf naar de 

Bibliotheek te komen. En bovenal mensen die graag sociale contacten opdoen of onderhouden.Met 

Boek je Boek kun je met hulp van een vrijwilliger dicht bij huis al je boeken, films, games of muziek 

laten bezorgen. Je bestelt via de website van de Bibliotheek en haalt je reservering op bij het 

afhaalpunt. Je levert de spullen er na gebruik ook weer in. 

 

Waalwijk 

In de Facebookgroep WeHelpenWaalwijk kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje 

wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. 

RKC voor elkaar 
RKC Waalwijk heeft haar eigen coronahulpplatform. Met ‘RKC voor elkaar’ komt RKC Waalwijk in 
actie voor iedereen die hulp kan gebruiken of hulp wil aanbieden via www.rkcvoorelkaar.nl. Via de 
site kunnen mensen hun hulp aanbieden aan ouderen, andere kwetsbare groepen of zorgpersoneel, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de strenge corona-voorschriften. Van een luisterend 
oor, boodschappen doen tot oppassen. Wie juist hulp nodig heeft, kan ook een oproep plaatsen op 
de site. 

 
ContourdeTwern 
Het team van ContourdeTwern werkt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Wij bieden 
ondersteuning en advies aan bewoners die zichzelf willen versterken of die zich inzetten voor mede-
inwoners, buren, de buurt en de omgeving.              
 

Jongerenpunt Midden Brabant 

Iedere werkdag van 13.00 – 14.00 uur online spreekuur voor jongeren. 

Boek je boek 

Boek je Boek is een extra service voor de bewoners en omwonenden van woonzorgcentra. Mensen 

die fanatiek lezen, films kijken of graag bijblijven, maar die niet in staat zijn om zelf naar de 

Bibliotheek te komen. En bovenal mensen die graag sociale contacten opdoen of onderhouden.Met 

Boek je Boek kun je met hulp van een vrijwilliger dicht bij huis al je boeken, films, games of muziek 

laten bezorgen. Je bestelt via de website van de Bibliotheek en haalt je reservering op bij het 

afhaalpunt. Je levert de spullen er na gebruik ook weer in. 

 

https://www.bibliotheekmb.nl/footer/aangepast-aanbod/boek-je-boek.html
https://www.facebook.com/WeHelpenWaalwijk/
https://www.rkcvoorelkaar.nl/
http://www.rkcvoorelkaar.nl/
https://www.contourdetwern.nl/dit-zijn-we/teams-werkgebieden/1439/waalwijk.html
https://jongerenpuntmiddenbrabant.nl/
https://www.bibliotheekmb.nl/footer/aangepast-aanbod/boek-je-boek.html

