Aardbevingscoach: wij
staan voor je
klaar!
Aardbevingen veroorzaken niet alleen
schade aan gebouwen. Mensen kunnen
veel last (sociaal emotionele schade)
hebben van alles wat er gebeurt. Blijf
daar niet mee rondlopen! Schakel de
aardbevingscoach in!
Grote gevolgen
De gevolgen van aardbevingsschade
zijn groot en niet alleen voor jouw
woning! Denk aan lang wachten op
schade herstel, je niet serieus
genomen voelen, per direct je huis
uit omdat je huis niet veilig meer is,
naar een wisselwoning moeten
verhuizen omdat je huis versterkt
moet worden. Je voelt je
gefrustreerd, boos, machteloos en
bang tegelijk. Hoe houd je het hoofd
boven water? Hoe houd jezelf de
regie in deze situatie?

De aardbevingscoach is er voor jou!
Je hoeft het niet alleen te doen,
schakel de aardbevingscoach in. In
het Hogeland werken twee aardbevingscoaches, een maatschappelijk
werker en een opbouwwerker, beide
gespecialiseerd in aardbevingsproblematiek. Wij bieden jou een
luisterend oor en staan je bij in
contacten met de verschillende
instanties die over bevingsschade
gaan. We luisteren naar wat u nodig
heeft, dat kan individueel maar ook in
een buurtgesprek.
Wij staan voor je klaar!

Hoe zijn wij te bereiken?
Mylene Piek
m.piek@mensenwerkhogeland.nl
(06) 305 195 38
Sabine Snellen van Vollenhoven
s.snellen@mensenwerkhogeland.nl
(06) 515 004 10

Inloopspreekuren

Inloopspreekuren

GGD gebouw Uithuizen
Schoolstraat 39
Woensdag 09.00 uur - 11.00 uur
Gezondheidscentrum Warffum
Oosterstraat 12
Woensdag 15.00 uur - 16.00 uur
Gezondheidscentrum Winsum
Meeden 3b
Woensdag 15.00 uur - 16.00 uur

Mensenwerk Hogeland
Kapelstraat 9
9781 GK Bedum
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0595) 745 090

Bibliotheek Winsum
Regnerus Praediniusstraat 2
Woensdag 09.00 uur - 11.00 uur
Gemeentehuis Leens
R. Ritzemastraat 2
Vrijdag 11.00 uur - 12.00 uur

t (0595) 745 090
e info@mensenwerkhogeland.nl

www.mensenwerkhogeland.nl
info@mensenwerkhogeland.nl
Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.
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De Meenschaar Bedum
Kapelstraat 9
Maandag 14.00 uur - 16.00 uur

