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VOORWOORD 

Beste huurder, 

Wij willen je goed informeren met deze nieuwsbrief. De Coronacrisis is ongezien.  We vragen iedereen 

om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid STIPT op te vol-

gen. Dit is belangrijk in de strijd tegen de verdere verspreiding van het virus. Zorg goed voor jezelf en 

voor elkaar! We moeten er samen door! 

Om jullie te helpen lanceerde Stad Oostende op 16 maart 2020 een ’Sociale Noodlijn’. Op het (0jdelijk) 

telefoonnummer  059 25 85 85 kan je terecht voor een boodschappenservice, maal0jden aan huis of ge-

woon voor een babbel. Het noodnummer is 7 op 7 bemand, telkens tussen 9.00 en 18.00 uur.  

Je kan met verschillende vragen bij de Sociale Noodlijn terecht.  

Wie tot de risicogroep behoort, minder mobiel of ziek is en geen oplossing hee7 kan beroep doen op de 

boodschappenservice van de Sociale Noodlijn. Daarbij kunnen basisproducten (= brood, water, melk, 

broodbeleg, fruit, …) aan huis bezorgd worden.  

Wie na het sluiten van de ontmoe0ngscentra (OC’s) geen andere oplossing vond voor een dagelijkse 

warme maal�jd, kan via de Sociale Noodlijn nagaan of hij/zij in aanmerking komt voor een maal0jd aan 

huis. Betalingen voor deze diensten gebeuren via factuur, om onnodig contact met de risicogroepen te 

vermijden.  



MAATREGELEN CORONAVIRUS:  

Problemen worden met prioriteit doorgegeven aan het ‘Meldpunt Senioren in Nood’ van het Sociaal 

Huis.  Ook de Eerstelijnspsycholoog is betrokken. Daarnaast is er een nauw contact met de Huisartsen-

kring en de ziekenhuizen om snel te kunnen doorverwijzen. 

De Sociale Noodlijn is er ook voor mensen die gewoon nood hebben aan een babbel.    Ouderen behoren 

tot de risicogroep voor besme;ng met het coronavirus, dus zij moeten fysiek contact met andere men-

sen zoveel mogelijk vermijden. Sociaal isolement is dus een reëel gevaar voor deze doelgroep.  

Om gevoelens van angst en onzekerheid bij kwetsbare groepen op te vangen, zal er ook pro-ac0ef ge-

werkt worden. Maatschappelijk werkers van Stad Oostende zullen vanuit de Sociale Noodlijn gericht 

mensen opbellen. Het gaat hierbij vooral om senioren of mensen met medische problemen die gekend 

zijn vanuit de dagelijkse werking van de ontmoe0ngscentra.  

Ook van de sociale dienst van De Gelukkige Haard kunnen de meest kwetsbare huurders een telefoon 

verwachten.  

 

Er wordt opgeroepen om de maatregelen van de Na0onale Veiligheidsraad en richtlijnen van de FOD 

Volksgezondheid zonder uitzondering op te volgen. De maatregelen kwamen tot stand op advies van 

experten en zijn erg belangrijk om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Er wordt ge-

rekend en vertrouwd op de burgerzin en het gezond verstand van alle inwoners. Blijf zoveel mogelijk bin-

nen en houd voldoende afstand als je toch naar buiten moet. Ga niet  samen ziBen op bankjes of terras-

sen. En bewaar de kalmte! Er is geen enkele reden om te hamsteren. Koop niet onnodig mondmaskers 

en andere beschermingsmiddelen. Zorgverleners hebben die echt nodig om hun job goed te kunnen uit-

voeren. Betaal zo weinig mogelijk met cash geld, maar schakel over op digitale betaalsystemen. Cash 

geld is een brandhaard voor besme;ngen. Blijf sporten en bewegen, want dat is gezond, maar in groep 

sporten is niet langer toegelaten.  

Nog niet geregistreerd bij #BeAlert? Nu doen! 

Iedereen die geregistreerd is bij #BeAlert krijgt 0jdens deze coronaviruscrisis regelma0g updates over de 

stand van zaken via mail en sms. Interessant dus om je te registreren, wil je op de hoogte blijven van de 

actuele toestand. 

OPROEP! 

BELANGRIJK ADVIES 



MAATREGELEN CORONAVIRUS BIJ DE GELUKKIGE HAARD 

 

Om de gezondheid van de huurders en de medewerkers van De Gelukkige Haard niet in het gedrang te 

brengen werden volgende maatregelen getroffen: 

• Het kantoor van De Gelukkige Haard is gesloten. We blijven wel telefonisch en via mail bereikbaar. 

• Alle huisbezoeken zijn geannuleerd.  

 De werkmannen werden naar huis gestuurd doordat we ze te weinig tegen besme;ng kunnen be-

schermen. Indien er zich in deze periode problemen voordoen in Uw woning zullen we geval per 

geval bekijken hoe dit wordt opgelost. We vragen uitdrukkelijk om de woning goed en extra te 

 VERLUCHTEN vooraleer er iemand (werkman, familie, bezoek, zorgverlener, …) langskomt. Dit is 

echt heel erg belangrijk! 

De lente is in zicht, maak er gebruik van om ramen en deuren wijd open te ze8en. Hiermee jaag 

je ziektekiemen buiten! 

• Het onderhoudspersoneel van De Gelukkige Haard hee7 extra aandacht voor het goed ontsmeBen 

van deurklinken, knoppen in de li7en, … in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen.  

 Mogen wij vragen om hier zelf ook de nodige aandacht voor te hebben: was en ontsmet je handen 

 regelma0g! 

 



DE GELUKKIGE HAARD, SERINGENSTRAAT 21A, 8400 OOSTENDE, 059 70 53 26 

COÖRDINATIE: RANDY VANDENBERGHE - randy.vandenberghe@degelukkigehaard.be  

   HANNE HOSTEN - hanne.hosten@degelukkigehaard.be 

 

 

V.U. DE GELUKKIGE HAARD, SARA CASTEUR, DIRECTEUR 

COLOFON 

 

 Via telefoon zullen we je zoveel mogelijk proberen te helpen.  

 

PER MAIL naar info@degelukkigehaard.be zullen Uw vragen zo snel mogelijk beantwoord worden.  

 

Wij vragen uitdrukkelijk onze personeelsleden die nog ac0ef zijn te respecteren, in het bijzonder onze 

poetsdames, die zonder protest of bezwaar, zich extra inspannen, om de gemene delen van de gebou-

wen te poetsen.  

 

Respecteer de afstand en laat ze hun werk doen.  

 

Neem zelf ook eens wat poetsgerief en poets tussendoor ook de li7knoppen, deurklinken of trapleunin-

gen.  

 

Dit zijn kleine inspanningen die een groot verschil kunnen maken voor de gezondheid van de bewoners 

van een appartementsgebouw.  

 

Meer dan ooit zullen jullie allemaal samen tegelijker0jd thuis zijn. Respecteer Uw buren, zorg niet voor 

overlast en help elkaar op een verstandige manier.  

 

Grijp deze situa0e aan om solidair te zijn en om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.  

 

Warme groeten, 

 

 

Sara Casteur 

 

Directeur 


