
Beste buur

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen.  
Behoor je tot de risicogroep, dan blijf je best zoveel mogelijk thuis. 

Heb je hulp nodig? Ik help je graag een handje met: 

 

MIJN CONTACTGEGEVENS:

Naam:  ...........................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................

Tel.:  .................................................................................................................

LEUVEN HELPT 
Meer info: 
leuven.helpt@leuven.be
leuven.be/leuvenhelpt
016 27 27 72

V.U.: college van burgemeester en schepenen | Professor Van Overstraetenplein 1 | Leuven

 � Boodschappen doen

 � Naar de apotheker gaan

 � Eten koken

 � Huisdier uitlaten

 � Babbeltje doen

 �   .......................................................
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