Huiskamer van Leusden
biedt hulp bij vervoer naar de vaccinatielocatie
Het vaccineren tegen het coronavirus is gestart en is een enorme operatie. De inwoners van Leusden
met in eerste instantie de ouderen en kwetsbare groepen ontvangen in fases een uitnodiging om een
vaccinatie te halen bij een vaccinatielocatie.
Hoe kunnen we elkaar tijdens deze operatie in Leusden helpen? De een heeft wellicht vervoer nodig
en de ander wil juist helpen door iemand naar de vaccinatielocatie te rijden. Voor beide zaken kunt u
bij de Huiskamer van Leusden terecht. Wij coördineren dit graag.

Heeft u hulp nodig bij het vervoer naar een vaccinatielocatie?
Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de vaccinatielocatie te gaan en kunt u geen
beroep doen op een familielid of kent u niemand in uw omgeving om u te brengen?
Neem contact op met de Huiskamer van Leusden. De Huiskamer van Leusden gaat voor u op zoek
naar een beschikbare vrijwillige chauffeur, die u tegen een kleine vergoeding, naar de aangewezen
bestemming rijdt.
U kunt de Huiskamer van Leusden tussen 9.00 en 12.30 uur bellen: 06 500 60 890 of stuur een e-mail
naar huiskamervanleusden@gmail.com. Zij brengen u in contact met de vrijwillige chauffeur die u wil
rijden. Wij houden ons bij het vervoer aan de richtlijnen van het RIVM. Vervoer is mogelijk voor
1 persoon die zelfstandig in en uit een personenauto kan stappen.

Wilt u inwoners van Leusden brengen naar de vaccinatielocatie?
Wilt u inwoners van Leusden helpen bij het vervoer naar de vaccinatielocatie?
Heel erg fijn. Meld u bij de Huiskamer van Leusden aan!
Voor deze vaccinatie operatie zetten wij een tijdelijk vrijwilligersbestand op om de inwoners van
Leusden die hulp nodig hebben bij het vervoer te kunnen helpen.
U kunt zich als tijdelijke vrijwillige chauffeur aanmelden bij de
Huiskamer van Leusden. Zij brengen u, uiteraard met uw
toestemming, in contact met de hulpvrager. U rijdt de hulpvrager
dan, eventueel tegen een kleine vergoeding, naar de
vaccinatielocatie en helpt indien nodig. De vrijwillige chauffeur
houdt zich tijdens het vervoer aan de richtlijnen van het RIVM.
Vervoer is mogelijk voor 1 persoon die zelfstandig in en uit een personenauto kan stappen.
Voor vragen of aanmelden kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur de Huiskamer van Leusden
bellen: 06 500 60 890 of stuur een e-mail naar huiskamervanleusden@gmail.com

