
 

 

 

 

 

Corona en eenzaamheid 
Wie Wanneer Contact Omschrijving 
De Luisterlijn 24 uur per dag,  

7 dagen in de week. 
0900-0767 
ehulp@deluisterlijn.nl 
https://www.deluisterlijn.nl 
 

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een 
feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, 
bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een 
vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per 
chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 
vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door 
deskundige beroepskrachten. 

Rode Kruis Hulplijn Van maandag t/m vrijdag 
van 09.00-21.00 uur 
Zaterdag 10.00-16.00 uur 

070-4455888 Het Rode Kruis is er voor iedereen die hulp, advies of een 
luisterend oor nodig heeft tijdens de coronacrisis. 

KBO-PCOB 
Ouderen-infolijn 

Van maandag t/m vrijdag 
van 09.00-17.00 uur 

030-3400600 Ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen 
hebben of gewoon graag een praatje willen maken, kunnen 
bellen met KBO-PCOB. 

Telefoonlijn ANBO 
voor ouderen 

7 dagen per week van 09.00-
21.00 uur 

0348-466666 Heeft u een vraag over het coronavirus, maakt u zich zorgen 
of wilt u gewoon even een praatje maken? Dat kan vanaf nu! 
We zijn 7 dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar. 

Zilverlijn, Nationaal 
Ouderenfonds 

U wordt op een vast 
afgesproken dagdeel in de 
week gebeld door één van 
onze getrainde vrijwilligers. 

https://ouderenfonds.nl/ 
activiteit/zilverlijn 

Soms is het prettig om even uw hart te kunnen luchten of 
gewoon een gezellig praatje te maken. Zeker als u minder 
mensen ziet dan u zou willen. Een wekelijks of tweewekelijks 
telefoontje van beldienst de Zilverlijn is dan een uitkomst. De 
Zilverlijn is anoniem, dus er worden geen gegevens 



uitgewisseld. Bij de Zilverlijn spreekt u iedere keer met een 
andere vrijwilliger. Zij bieden een luisterend oor, een gezellig 
praatje of een goed gesprek. Precies waar behoefte aan is. 

De Kindertelefoon 7 dagen per week van 11.00-
21.00 uur 

0800-0432 
https://www.kindertelefoon.nl 
 

Wil jij graag met iemand praten omdat je misschien bang of 
verdrietig bent of omdat er iets anders aan de hand is? Bel 
met de Kindertelefoon of chat met iemand via de website.  

MIND Korrelatie Van maandag t/m vrijdag 
van 09.00-18.00 uur 

0900-1450 
https://mindkorrelatie.nl 

MIND Korrelatie staat klaar voor hulp bij psychische en 
sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele 
hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en 
pedagogen. Deze hulpverleners zijn te bereiken van maandag 
tot en met vrijdag 09.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer  
0900-1450 en via de chatfunctie op de site, Whatsapp en  
e-mail.  

De Mantelzorglijn Van maandag t/m vrijdag 
van 09.00-17.00 uur 

030-7606055 
mantelzorglijn@mantelzorg.nl 
https://www.mantelzorg.nl 

De Mantelzorglijn is beschikbaar voor informatie over 
mantelzorg en het coronavirus via de website en op 
telefoonnummer 030–7606055. 

SeniorWeb Van maandag t/m vrijdag 
van 09.00-12.00 uur 

0800-0506 SeniorWeb stelt tijdens de coronacrisis het gratis 
telefoonnummer 0800-0506 beschikbaar voor 
computervragen. Lukt videobellen niet, loopt men vast in 
Whatsapp of heeft men een ander computerprobleem? Onze 
vrijwilligers helpen bellers op werkdagen van 09.00 tot 12.00 
uur op weg bij digitale problemen. Daarnaast heeft 
SeniorWeb op www.seniorweb.nl/thuis-online allerlei nuttige 
maar ook leuke informatie verzameld om deze moeilijke tijd 
te kunnen doorstaan. 

Corona Helpdesk 
voor Statushouders 

Op werkdagen van 14.00-
16.00 uur 

085-5808800 De vrijwilligers spreken Arabisch of Tigrinya. 
Corona Actiecomité Statushouders (CAS) heeft een 
telefonische helpdesk opgericht voor statushouders. 
Statushouders spreken vaak onvoldoende Nederlands om 
berichtgeving te begrijpen. Hiervoor is een telefonische 
helpdesk in Tigrinya en Arabisch opgericht. 

De Telefooncirkel Dagelijks aanmelden 
mogelijk 

Mevr. Huizing 0591-642316 
Mevr. Kamst 0591-301326 

Deze worden in het leven geroepen om al of niet bejaarde 
alleenwonenden een veilig gevoel te geven. Mocht u iets 
overkomen en mocht u zelf niet in staat zijn om een 



familielid, kennis of arts te bereiken, dan is er door de 
telefooncirkel altijd iemand die merkt dat er iets niet in 
orde is. 

Bewegen Werkt Dagelijks aanmelden 
mogelijk 

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn Bewegen Werkt verzorgt een webinar over het belang van 
bewegen voor participatiewet klanten én WMO klanten. Als 
extraatje krijg je tips over hoe je gezond en vitaal thuis kan 
werken én een energizer.   
 
We horen het in deze tijd veel om ons heen, bewegen is 
belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Maar hoe 
doe je dat als je veel thuis werkt? Hoe doe je dat als de 
sportverenigingen en sportscholen beperkt zijn in hun 
aanbod? Ben je vanuit jezelf gemotiveerd of heb je daar een 
prikkel voor nodig? 

Welzijnsorganisatie 
Andes 

Maandag t/m donderdag 
tussen 09.00 en 17.00 uur 

Renee Schnakenberg 
 
0591-585554 / 06-51 32 62 01 of 
info@andesborgerodoorn.nl 

Andes beschikt over vrijwilligers die ingezet kunnen worden 
bij mensen die behoefte hebben aan een praatje, respijtzorg, 
klusjes in huis, ICT-vragen enz. Tijdens de 
lockdownmaatregelen worden alleen in noodzakelijke 
situaties vrijwilligers ingezet. Voor meer informatie kan er 
contact opgenomen worden met Renee Schnakenberg. 

Vervoerderspoule 
Andes 

Maandag t/m donderdag 
tussen 09.00 en 17.00 uur 

Reserveren:  
Dhr. J. Wouda 06-82425096.  
Meer informatie: 0591-585554 

De vervoerderspoule rijdt zo lang er lockdownmaatregelen 
van kracht zijn alleen noodzakelijke ritten. Bijv. van en naar 
ziekenhuisafspraken/vaccinatie. 

 


