
Coronavirus: Sociaal actieplan in 5 maatregelen

Op initiatief van het college van burgemeester en schepenen en met de steun van het OCMW

van Anderlecht, werd door de gemeente Anderlecht een uitzonderlijk sociaal actieplan opgesteld

om een antwoord te bieden op de gezondheidscrisis door het coronavirus. Het is de bedoeling

om alleenstaanden en de meest kwetsbare mensen te helpen die zwaar getroffen worden door

de crisis.

Volgende vijf maatregelen werden genomen:

1.  Er  is  een  sociaal  noodnummer opgezet.  Personen die niet  buiten kunnen of  moeilijkheden

hebben met dagelijkse zaken,  zoals  alleenstaanden en kwetsbare mensen,  kunnen bellen naar

02/559.71.01 en dit van  maandag tot vrijdag van 9u tot 16u.  De teams van het Anderlechtse

OCMW  van  werden  versterkt  om  tegemoet  te  komen  aan  de  vraag  naar  dringende  hulp  of

basisbehoeften

2. Om het hulpaanbod te vervolledigen en te beantwoorden aan minder dringende of minder

essentiële  behoeften,  heeft  de  gemeente  Anderlecht  de  cel  "Solidariteit  1070" opgericht.  Zij

dienen als schakel tussen alleenstaande en/of kwetsbare mensen en de mensen die op vrijwillige

basis willen helpen. Alleenstaande of kwetsbare personen die het moeilijk hebben met bepaalde

dagelikse taken (boodschappen doen, naar de apotheek gaan, de hond uitlaten, eten klaarmaken,

schoonmaken,  ...)  kunnen rekenen op  de  solidariteit  van  mede-Anderlechtenaren.  Burgers  die

alleenstaande mensen willen helpen, kunnen bellen naar 02 558 08 00 (van maandag tot vrijdag

van 9u tot 16u), een mailtje sturen naar participatie@anderlecht.brussels of dit formulier invullen
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op de gemeentewebsite.

3. De inperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben het

gemeentebestuur gedwongen om de sociale restaurants te sluiten. De gemeente Anderlecht heeft

beslist  om  maaltijden  te  leveren aan  de  begunstigden  van  de  sociale  restaurants.  Deze

begunstigden, voornamelijk ouderen of personen met een handicap, kunnen maaltijden verkrijgen

voor  dezelfde prijzen in de sociale restaurants.

4.  De  gemeentelijke  sociale  dienst  heeft  contact  opgenomen  met  alleenstaande  personen  of

personen die  als  risicogroepen worden beschouwd om hun huidige  situatie en hun eventuele

behoeften te kennen. Zij zullen regelmatig worden opgebeld door de sociale diensten.

5. De gemeente Anderlecht helpt ook daklozen. Om groeperingen te vermijden, organiseren de

straathoekwerkers tot 30 april een persoonlijke bedeling van warme maaltijden aan de daklozen

die  in  Anderlecht  verblijven.  Dit  initiatief  kan  worden  verlengd  als  de  crisis  langer  duurt.  Als

daklozen symptomen vertonen, vragen straathoekwerkers om medisch advies en, afhankelijk van

de behoeften van de persoon, zorgen verschillende gespecialiseerde partners en verenigingen voor

de opvolging op het terrein.

Samen zullen de Anderlechtenaren deze crisis doorstaan!
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