Persbericht
Diest belt alle 65 plussers!
Diest – 30 medewerkers belden alle inwoners van Diest die 65 jaar of ouder zijn om
te horen of ze extra ondersteuning nodig hebben zolang de coronamaatregels van
kracht zijn.
Diest Belt maar liefst 2462 keer
Op dinsdag 7 april startte ‘Diest Belt’ met 6 medewerkers. Ze zouden alle inwoners
van 85 jaar en ouder in Diest opbellen. Er werd gevraagd of alles oké is met hen, of
ze iemand hebben die hen helpt en of ze extra hulp nodig hebben. Mensen die
aangeven dat ze extra hulp wensen, melden we aan via ons Diest Zorgt platform en
worden dan gekoppeld aan een vrijwilliger. Na de 85 plussers, werden de 80
plussers, de 75 plussers, de 70 plussers en tot slot de 65 plussers opgebeld.
In het totaal ging dit over 5326 mensen en 2462 telefoontjes. Gisteren rondde het
team, van ondertussen 30 medewerkers, de laatste telefoontjes af.
Uiteraard werden enkel de mensen met een geregistreerd telefoonnummer via 1207
of de witte gids opgebeld. Voor diegenen die we niet kunnen bereiken, worden er
flyers verdeeld via de brievenbussen. Zo kan iedereen ook contact opnemen met
ons, indien ze hulp nodig hebben.
Greet Buys, één van onze medewerkers aan het woord
“Het viel me tijdens het bellen op dat de mensen zo dankbaar zijn voor dit initiatief.
Wat me meest zal bijblijven is toen ik een eenzame man van 91 jaar opbelde. Hij
kon zich niet meer herinneren wanneer hij nog had gegeten en of hij nog eten in
huis had ... hierbij werd de noodzakelijkheid van ons initiatief bijzonder
benadrukt! Ik ben op mijn fiets gesprongen en ben naar hem gereden.
De vrijwilligers van Diest Zorgt hebben meteen alles in werking gezet om hem
verder te helpen.”

Marie-Françoise, 85 jaar uit Molenstede
“Mij hebben ze ook gebeld, al drie keer zelfs om te vragen of alles goed is en of ik
iets nodig heb. Ik vind dat echt ferm dat ze dat doen. Ik heb het niet nodig, want
mijn familie en buren helpen mij. Maar voor andere mensen is dat echt fantastisch!”
“Even iemand persoonlijk aan de lijn hebben, is in deze tijd een ongelooflijke
meerwaarde. Iemand die luistert naar waar je van wakker ligt, waar je je verhaal
aan kwijt kunt. Dat maakt dat mensen zich beter voelen. ”,Schepen Monique De
Dobbeleer.
Diest Zorgt ook voor andere acties
Wil jij hulp bieden? Of wil je zelf hulp vragen? Vul dan het online formulier in via
https://www.diest.be/diest-zorgt. Ons team zoekt een match en verbindt
hulpvragers en vrijwilligers aan elkaar.
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