Kunnen we
u een handje
helpen?

Bellen kan wél! Bellijn Veendam:
gewoon even contact

staan altijd voor me klaar! Echt
geweldig!”

“Ik voel me soms erg alleen. Het zou
fijn zijn om, al was het maar
telefonisch, even een praatje te
kunnen maken.”

Compaen biedt een boodschappendienst aan. Vindt u het momenteel
spannend om naar de supermarkt te
gaan? Bijvoorbeeld omdat u in een
risicogroep valt? De vrijwilligers van
de boodschappendienst helpen u
graag een handje! Aarzel niet, meld u
aan via (0598) 698 119.

Spannend om naar de supermarkt te
gaan? De boodschappendienst biedt
hulp!
“Ik vind het geweldig dat de
boodschappen wekelijks voor mij
worden gedaan. Ook word ik
regelmatig gebeld door de bellijn. Ik
zou niet weten hoe ik het moest
doen zonder. Zulke lieve mensen, ze

Compaen
Jan Salwaplein 3
9641 LN Veendam
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0598) 698 119

Bent u dat maatje dat voor een
bijzondere dag zorgt?
Kom de bellijn en/of boodschappendienst versterken als vrijwilliger! Voor
iedereen, jong én oud, die het leuk
vindt om te kletsen of boodschappen
te doen! Voor u misschien een kleine
moeite, maar voor de ander iets
waarmee u zijn of haar dag bijzonder
maakt tijdens deze donkere dagen.
Helpt u mee? Of heeft u een ander
goed idee of wens? Meld u bij
Compaen via (0598) 698 119, ook
als u eerst meer informatie wilt. We
zouden het fantastisch vinden als we
in deze periode op uw hulp mogen
rekenen!

www.compaenveendam.nl
info@compaenveendam.nl
Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.
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Dat kan! Ontmoeten kan nu niet
maar bellen kan gelukkig wél! Bent u
iemand of kent u iemand die het fijn
vindt om af en toe gebeld te
worden? Meld u aan voor de bellijn
via (0598) 698 119. U wordt door
Compaen gekoppeld aan een
vrijwilliger die u af en toe belt. De
bellijn is voor iedereen in Veendam!
Gewoon even sociaal contact van
mens tot mens, over dat wat u
bezighoudt.

