
BUDDY
CORONA 
BOEK



2 3

COLOFON
©2020 Buddy Netwerk
Dit boekje is ontwikkeld door bjzndr communicatie in opdracht van Stichting Buddy Netwerk. 

Idee en tekst   Buddy Netwerk
Fotografie     Buddy Netwerk, Anne Reitsma, Graciela Rossetto
Concept, ontwerp en productie bjzndr communicatie
Drukwerk   Sandedruk

#HOUDCONTACTOPAFSTAND #DOEIETSVOOREENANDER #IEMANDHEEFTJOUNODIG #DASLIEF #ZINVOLWERK #DANKBAAR #SAMENSTAANWESTERKER 

DE NIEUWE
WERKELIJKHEID

Op 12 maart 2020 zitten wij, met alle collega’s 
van Buddy Netwerk, gekluisterd aan een com-
puter, waar wij luisteren naar de persconferen-
tie van Minister-president Rutte en het RIVM.  
Het wordt ons direct duidelijk dat de wereld 
en ons werk, nooit meer hetzelfde zal zijn.

Voor iedereen: buddy’s, cliënten, gemeenten, 
welzijn, fondsen, bedrijven en iedereen 
met wie wij samenwerken begint de 
“nieuwe werkelijkheid”. Het fysieke contact 
van onze buddy’s met cliënten wordt per 
direct stopgezet. Vanaf die dag werken onze 
collega’s thuis.

Nu, drie maanden later, wordt nog duidelijker 
hoe belangrijk de rol is van onze buddy’s. Zij 
hebben juist dit vrijwilligers werk gekozen, 
om in contact te staan met veelal kwetsbare 
mensen. Even een praatje maken, een luiste-
rend oor bieden, of samen een boodschapje 
doen. Dierbare contactmomenten, die voor 
onze cliënten vaak een groot verschil maken 
gedurende de week.

Vanaf 13 maart is Buddy Netwerk gestart, 
met allerlei (nieuwe) vormen van contact met 

onze cliënten. Onze buddy’s krijgen handva-
ten, wat nu wel en niet kan in de 1,5 meter 
samenleving. Wij zijn onze buddy’s, die zich 
met hart en ziel blijven inzetten in de nieuwe 
situatie, zeer dankbaar.

In dit Buddy Corona Boek nemen wij u graag 
mee langs de gemeenten waar we actief zijn. 
Wij hopen dat wij, met diverse kleine acties, 
onze cliënten een hart onder de riem hebben 
kunnen steken. Ik ben trots op ons team, die 
hier met groot enthousiasme aan hebben 
meegewerkt. Wij gaan de komende tijd, 
met vertrouwen, op zoek gaan naar het  
“nieuwe normaal”, om ons werk zo goed 
mogelijk uit te kunnen blijven voeren in de 
toekomst.

Gezonde groet 
en graag tot ziens.

Else A. Kodde
Directeur/ 
bestuurder
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Buddy Netwerk zegt het met 
bloemen! En met nog veel meer...

Medewerkers van Buddy Netwerk 
zijn er klaar voor...!

XX

#DEN HAAG
GEMEENTE

INGRID BOERSMA

STICHTING KINDERPOSTZEGELS

DONATEURS

VANESSA HOEKEMA

GOFUNDME

TANJA HAAS
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#ESCAMP

Omroep West en 
Den Haag FM interviewen Else Kodde.

Wethouder Martijn Balster 
brengt eerste Buddybrood bij 

cliënt Buddy Netwerk.

STADSDEEL

KARIEN DE BONT

SAMEN VITAAL

HARM BENTHEM STADSDEELDIRECTEUR ESCAMP
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#CENTRUM

Sumeyya Yetim reikt brood uit.

Buddy Tessa en haar maatje.

STADSDEEL

ROYAAL THUIS
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#LEIDSCHENVEEN- 
YPENBURG
EN LAAK

Cliënten ontvangen 
Buddybrood.

Anita Verwoest doneert 
broden aan de voedselbank.

STADSDEEL

MARJOLIJN MAAS

WETHOUDER KAVITA PARBHUDAYAL
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#SCHEVENINGEN

Carmen Cremades 
overhandigt Buddybrood.

Nicole Vrolijk van Nelisse Makelaarsgroep 
en Else Kodde.

STADSDEEL

BURENZORG
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#HAAGSE HOUT

Client Buddy Netwerk 
ontvangt Buddybrood.

STADSDEEL

Team Mariahoeve staat klaar.
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#LOOSDUINEN

Team Loosduinen: Mustapha 
el Boumeshouli, Samantha 

Baumgard, Majda El Adlouni, 
Tessa, Carina en mantelzorger 

Lya Kuipers.

STADSDEEL
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#SEGBROEK
Leontine Smith, Marius, Popi 

en cliënt Buddy Netwerk.

Het laatste Buddybrood wordt 
uitgereikt door Leontine Smith 

aan cliënt Buddy Netwerk.

STADSDEEL
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#SUIKERFEEST
Khadija, Manera, Demiën, 

Barbara en Amber.

Traktatie van Bakkerij Victor 
Driessen en keukenverhalen.
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#PIJNACKER- 
NOOTDORP 
EN DELFT

Team Pijnacker-Nootdorp en Delft 
is klaar voor actie, inclusief Nora 

de Graad en Marjolijn.

GEMEENTE
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Cliënt Buddy Netwerk 
ontvangt tulpen.

Tulpen van G&P Flowers en 
Plants uit Pijnacker.

Michel Maat met zijn
Volkswagenbus vol tulpen.

GEMEENTE
PIJNACKER-NOOTDORP

EN DELFT
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#LEIDSCHENDAM-
VOORBURG

Daan Rusken, Ank Filius en 
Ruud van der Meulen met 

bevrijdingsgebak bij Bakkerij 
van Maanen.

GEMEENTE

INGRID BOERSMA
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Laurens en Jolijn (op foto) en 
Merel, Maud en Marit (niet op 

foto) hebben paasmandjes 
geknutseld.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal 
brengt het eerste gebakje bij een cliënt 

van Buddy Netwerk.

GEMEENTE
LEIDSCHENDAM-
VOORBURG
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#WESTLAND

XX

Else Kodde overhandigt certificaat 
van waardering aan Gebr. Valstar.

GEMEENTE
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Buddy Jess en Jolanda. 

wethouder Piet Vreugdenhil 
brengt eerste plant bij cliënt 

van Buddy Netwerk.

GEMEENTE
WESTLAND
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#RIJSWIJK
Jason en Roos als 
Buddy Brigade.

GEMEENTE
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Wethouder Johanna Besteman 
en Else Kodde.

Cliënt Buddy Netwerk ontvangt traktatie 
in aanwezigheid van haar dochters.

GEMEENTE
RIJSWIJK
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#ZOETERMEER

Fay en Roos bij 
hun tekeningen.

GEMEENTE
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Ruud Lagas en Karien bij 
Bakkerij Jongerius.

Traktatie Bakkerij Jongerius 
in elektrische bakfiets van 

CycleShare. 

GEMEENTE
ZOETERMEER

Wethouder Ingeborg ter Laak overhandigt 
eerste stroopwafelcake aan cliënt 

Buddy Netwerk in aanwezigheid van 
onder andere buddy Koos Roest.
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#BUDDY’S 
VOOR BIKKELS

De tasjes voor de bikkels.

Buddy en brandweerman 
Mark-Jan van der Kleij, bikkel 

Tymon en Carmen.

FONDSEN
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#SAMEN VITAAL

Cliënt ontvangt 
Samen Vitaal Box.

Sunsearay, Lisa, Esther.

MARIËLLE HOFSTEDE

POPI TSAFOU

GEMEENTE DEN HAAG

ESCAMP

MARIAHOEVE
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Mobile Abri.

Wethouder Kavita Parbhudayal 
spreekt inwoners Den Haag 

toe via videoboodschap.

XX

#MOBILE ABRI

JAN SLAGTER

OMROEP MAX

 TESSA KENNEPOHL
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MOBILE ABRI

Ook de pers was aanwezig
bij de mobile abri van

Buddy Netwerk.
Verschillende buddy’s 

spreken hun maatje toe 
via de mobile abri.
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#BUDDYBROOD

Lekkernij van
Bakkerij Victor Driessen.

Team Buddybroden.
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#REACTIES
“Beste Else, ik wil het je toch even 

zeggen, vlak voor het Paasweekend. 
Met verrassing hoor ik steeds weer 

nieuwe initiatieven van Buddy 
Netwerk over innovatieve manieren 
om in contact te blijven met onze 

maatjes. Van mails en kaarten, 
naar Buddybroodjes, persoonlijke 
contacten of een buddyboeket, 

niets lijkt te veel om onze missie in 
te vullen en ‘connected’ te blijven. 
Juist in deze tijd waarin iedereen 

roept hoe belangrijk die kleine con-
tactmomenten zijn, zijn wij daar al 
volop mee bezig. En niemand van 
het BN-team ik heb horen klagen. 
Het tekent onze flexibiliteit, maar 
ook de spirit van de BN-collega’s. 
Voor mij als buddy heel fijn om te 
ervaren en dit compliment wil ik 
graag aan jou en het hele team 

geven. Wil jij dat namens mij doen? 
Dank, Hartelijke groet en 

Fijn Paasweekend,”

“Ik krijg van mijn cliënten hele 
leuke reacties op de kaartjes die 

jullie verstuurd hebben.”

“Buddy Rob Geurst, is gisteren een 
bloemetje gaan brengen bij zijn 

maatje. Zijn maatje was zichtbaar 
aangedaan door deze actie.”

“Graag maak ik jullie een com-
pliment over jullie initiatieven 

zoals het sturen van kaarten. Mijn 
maatje raakte niet uitgepraat over 
de zelfgemaakte kaart die ze had 
gekregen van iemand van Buddy 

Netwerk die ze notabene niet eens 
kende. Dat was echt een zonne-
straal in deze lastige tijd! Ik blijf 

voorlopig bellen en bij mooi weer 
ga ik wel eens onder het balkon 
van mijn maatje staan om met 

haar (zij op het balkon) een praatje 
te maken. De hele buurt kan dan 

meegenieten want ze is behoorlijk 
doof, maar dat kan ons niet schelen 

en het is toch even gezellig:-)”
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REACTIES

Nieuwsbrief MKB Den Haag:
 

Brood voor iemand in 
nood tijdens Corona

In samenwerking met Bakkerij 
Driessen brengt Stichting Buddy 

Netwerk speciaal gebakken 
Buddybrood naar kwetsbare 

ouderen. Zo blijven we met elkaar 
in contact met een zeer kwetsbare 
doelgroep en steunen we het MKB. 
Wij steunen deze actie van harte. 
Kijk hier voor de crowdfunding 

en doneer een brood!

“Wat een lief gebaar van Kinderdag-
verblijf Mamalief uit Zoetermeer. Alle 
peuters hebben mooie tekeningen 

gemaakt voor de maatjes van Buddy 
Netwerk. Dank je wel! Daar maken 

wij een hoop mensen blij mee.”

“Bedankt voor de heerlijke cake, 
echt super lief.”

“Ik kwam net thuis en ik zag een 
leuk pakketje op de tafel staan. Een 
heerlijke cake van Jongerius en een 

lief kaartje van jullie. Heel erg 
bedankt! Ik heb net slagroom 

gehaald en we gaan zo lekker een 
stukje eten.”

“Super bedankt voor de stroopwafel-
cake die ik vd week aan de deur zag 

hangen! Leuk gebaar!”

“Nu, komt er zomaar een bezorger 
aan de deur een prachtig, gezond, 
lekker ruikend brood afleveren. In 

deze week van gedenken en herin-
neringen doet dat bezorgde brood  

ons natuurlijk heel sterk aan dat 
fantastische moment uit verleden  
denken en zijn wij ook nu er dank-

baar voor. Dus....onze dank.”

“Het is zo’ n vijf en zeventig jaar ge-
leden dat wij als kleine kinderen, op 
een dag in mei, het manna uit de 

hemel zagen vallen. Om eens heen 
was de wereld blij, en stonden we 

juichend  op straat.”

“Lieve mensen, heel hartelijk 
bedankt voor alle attenties die wij 
regelmatig ontvangen. O.a. met 

 Pasen een lief mandje met eieren  
en nu weer een lekker oranje gebakje.”

“Dank voor de kaart. Ontroerend 
en superlief gebaar. Hoop dat met 

jou en je gezin alles goed is.”

“Dank jullie wel voor jullie leuke 
kaart en lieve groet! In deze tijd voor 

jullie team ook een lieve 
groet terug!”
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#IN DE MEDIA
Onze initiatieven kregen ook veel aandacht in de media, 
lees de artikelen via onderstaande links.

RIJSWIJK 
https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/algemeen/979716/
wethouder-johanna-besteman-brengt-traktatie- 
bij-clint-buddy-netw
 
https://rijswijksdagblad.nl/Algemeen/wethouder- 
brengt-traktatie-bij-klant-buddy-netwerk
 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/ 
103480/wethouder-jan-willem-rouwendal-bezorgt- 
gebak-bij-clint-buddy-net
 
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/ 
actueel/102623/clinten-van-buddy-netwerk- 
ontvangen-leuk-paasmandje-

 

DEN HAAG
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4031431/ 
Eenzame-Haagse-ouderen-verrast-met-videoboodschap
 
https://www.omroepwest.nl/media/31678/90-jarige- 
Tilly-krijgt-videoboodschap-van-maatje-Onno-op- 
de-stoep
 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4011507/Be-
zoek-verpleeghuizen-omlaag-eenzame- 
ouderen-even-buddy-loos
 
https://dagblad070.nl/politiek/wethouder-balster- 
bezorgt-eerste-buddy-brood
 
https://www.straatconsulaat.nl/actie/wethouder- 
martijn-balster-brengt-eerste-Buddybrood-bij-client-
buddy-netwerk
 
https://denhaagfm.nl/2020/05/01/liveblog-meer-thuis-
moeten-blijven-zorgt-ervoor-dat-we-in-den-haag- 
massaal-gaan-klussen-en-opruimen

HAAGSE HOUT
https://denhaagfm.nl/2020/04/03/stichting-buddy- 
netwerk-brengt-broden-bij-kwetsbare-hagenaren
 
https://www.deposthoorn-denhaag.nl/nieuws/ 
algemeen/967516/Buddybrood-voor-mensen-die-dat-
hard-nodig-hebben-
 
https://denhaagfm.nl/2020/04/20/liveblog-dit-weekend-
rustig-op-scheveningen-maar-drukte-in-het-zuiderpark
* bij tijd 08.33 uur, even scrollen

 
http://www.findglocal.com/NL/The-Ha-
gue/313712052061921/Loosduinen---Den-Haag
 
https://www.youtube.com/watch?v=AOqLmi8VI4Y
 

WESTLAND
https://www.gemeentewestland.nl/actueel/nieuws/
nieuwsbericht/archive/2020/04/article/fleurig-cadeau-
tje-voor-maatjes-buddy-netwerk-2059.html
 

ZOETERMEER
https://zoetermeer.nieuws.nl/nieuws/30918/ 
wethouder-ingeborg-ter-laak-brengt-stroopwafelca-
ke-bij-client-buddy-netwerk
 
https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/ 
actueel/393-mei-2020/18544-stroopwafelcake- 
voor-clienten-buddy-netwerk 

https://www.streekbladzoetermeer.nl/ 
reader/64881/1453470/wethouder-brengt-lekkers
 
https://www.facebook.com/permalink.php? 
id=163412123784138&story_fbid=1866993800092620
Radio 079

PIJNACKER-NOOTDORP EN DELFT
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/102784/
buddy-netwerk-maakt-mensen-blij-met-tulpen- 
van-g-p-flowers-en-pla
 

OMROEP MAX
https://twitter.com/OmroepMAX/ 
status/1255510536533524485
 

BUDDY’S VOOR BIKKELS
https://rijswijksdagblad.nl/Algemeen/bikkels- 
buddy-netwerk-ontvangen-buddybeer-
 
https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de- 
regio/13569-bikkels-van-buddy-netwerk- 
ontvangen-buddybeer-van-brandweerman
 
https://dagblad070.nl/Algemeen/bikkel-buddy- 
netwerk-krijgt-buddybeer-

https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/algemeen/979716/wethouder-johanna-besteman-brengt-traktatie-bij-clint-buddy-netw
https://rijswijksdagblad.nl/Algemeen/wethouder-brengt-traktatie-bij-klant-buddy-netwerk
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/103480/wethouder-jan-willem-rouwendal-bezorgt-gebak-bij-clint-buddy-net
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/102623/clinten-van-buddy-netwerk-ontvangen-leuk-paasmandje-
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4031431/Eenzame-Haagse-ouderen-verrast-met-videoboodschap
https://www.omroepwest.nl/media/31678/90-jarige-Tilly-krijgt-videoboodschap-van-maatje-Onno-op-de-stoep
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4011507/Bezoek-verpleeghuizen-omlaag-eenzame-ouderen-even-buddy-loos
https://dagblad070.nl/politiek/wethouder-balster-bezorgt-eerste-buddy-brood
https://www.straatconsulaat.nl/actie/wethouder-martijn-balster-brengt-eerste-buddybrood-bij-client-buddy-netwerk
https://denhaagfm.nl/2020/05/01/liveblog-meer-thuis-moeten-blijven-zorgt-ervoor-dat-we-in-den-haag-massaal-gaan-klussen-en-opruimen
https://denhaagfm.nl/2020/04/03/stichting-buddy-netwerk-brengt-broden-bij-kwetsbare-hagenaren
https://www.deposthoorn-denhaag.nl/nieuws/algemeen/967516/buddybrood-voor-mensen-die-dat-hard-nodig-hebben-
https://denhaagfm.nl/2020/04/20/liveblog-dit-weekend-rustig-op-scheveningen-maar-drukte-in-het-zuiderpark
http://www.findglocal.com/NL/The-Hague/313712052061921/Loosduinen---Den-Haag
https://www.youtube.com/watch?v=AOqLmi8VI4Y
https://www.gemeentewestland.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2020/04/article/fleurig-cadeautje-voor-maatjes-buddy-netwerk-2059.html
https://zoetermeer.nieuws.nl/nieuws/30918/wethouder-ingeborg-ter-laak-brengt-stroopwafelcake-bij-client-buddy-netwerk
https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/393-mei-2020/18544-stroopwafelcake-voor-clienten-buddy-netwerk
https://dagblad070.nl/Algemeen/bikkel-buddy-netwerk-krijgt-buddybeer-
https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/13569-bikkels-van-buddy-netwerk-ontvangen-buddybeer-van-brandweerman
https://rijswijksdagblad.nl/Algemeen/bikkels-buddy-netwerk-ontvangen-buddybeer-
https://twitter.com/OmroepMAX/status/1255510536533524485
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/102784/buddy-netwerk-maakt-mensen-blij-met-tulpen-van-g-p-flowers-en-pla
https://www.facebook.com/permalink.php?id=163412123784138&story_fbid=1866993800092620
https://www.streekbladzoetermeer.nl/reader/64881/1453470/wethouder-brengt-lekkers
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Hebben jij of je maatje 
gezondheidsklachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest 
of verhoging? 

 

Kan je maatje 
zonder jouw 
hulp op straat 
wandelen? 

 

Reis je naar je maatje met het 
openbaar vervoer? Tip: Vanaf 1 
juni is het verplicht om een 
mondkapje te dragen. 
 

 

 

Kun je buiten 
afspreken? 

Neem contact op met je maatje 
om dit te controleren. Heeft je 
maatje al 2 vaste personen die 
minstens 1 keer per 14 dagen 
bezoek brengen? Let op: Bij 
kwetsbare personen mogen v/d 
overheid max. 2 vaste personen op 
bezoek. 

Krijgt je maatje meer dan eens 
per 14 dagen bezoek van een 
familielid, buur of kennis? 

 

Voel jij je voldoende 
beschermd bij de gedachte je 
maatje te bezoeken? Tip: 
Neem een mondkapje, 
handschoenen en 
desinfectiegel mee. 

 

Voel jij je veilig als je de deur 
uitgaat? Tip: Ga niet in tegen je 
eigen gevoel van veiligheid. 

 

 

 

 

Is de 
woning van 
je maatje 
ruim 
genoeg om 
1,5 meter 
afstand van 
elkaar te 
houden? 

 

ADVIES A 

Je voldoet niet aan de 
minimale voorwaarden 
voor een bezoek. Helaas 
is bezoek aan je maatje 
te risicovol. Denk aan de 
woorden van Buddy 
Netwerk: “Houd(t) 
contact op afstand.” Bel 
regelmatig met je 
maatje en laat het ons 
weten als je andere 
creatieve ideeën hebt. 
 

ADVIES B 

Je voldoet aan de 
minimale voorwaarden 
voor een huisbezoek of 
een wandeling. Neem 
contact op met je 
maatje en coördinator 
om het te bespreken. 
We adviseren bij twijfel 
geen bezoek te brengen. 
Vergeet niet de woorden 
van onze premier: 
“Beter nu voorzichtig, 
dan spijt achteraf.” 
 

Nee 
Ja 

Nee 

Nee Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Volg 
ADVIES A 

 

Kan je maatje zonder 
jouw hulp de woning 
verlaten en 
binnenkomen? 

 

Ja 

Ja 

Kun je buiten 
de woning van 
je maatje 1,5 
meter afstand 
van elkaar 
houden? 

 

Ja 

Volg 
ADVIES B 

 

Voel jij je 
veilig in het 
openbaar 
vervoer? niet 
in tegen je 
eigen gevoel 
van 
veiligheid. 

 

Ja Nee 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Volg 
ADVIES A 

 

Nee 

AFWEGINGS-
KADER

BUDDYNETWERK

Mag je als buddy wel of niet naar je maatje? 
Doorloop de stappen van het afwegingskader. 
@Buddy Netwerk, 7 mei 2020
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Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingrid Boersma, iboersma@buddynetwerk.nl
Lees meer over deze mooie initiatieven op www.buddynetwerk.nl 
of op onze social media kanalen.

#HOUDCONTACTOPAFSTAND

#DOEIETSVOOREENANDER

#IEMANDHEEFTJOUNODIG

#DASLIEF

#ZINVOLWERK
#DANKBAAR

#SAMENSTAANWESTERKER




