Vraag en aanbod Corona hulploket
Bedrijf

Vraag /
Aanbod

Contactpersoon

E-mail
Mobiel

Vaart Welzijn

V

Vaart Welzijn

V

WZA

V

Post Juridische
Dienstverlening

A

I-werk

P&O Service Noord
Nederland

A

A

Mogelijk kunnen we iets bedenken als
alternatief voor de Voedselbank. Die heeft nl
haar deuren moeten sluiten ivm
Henny Luppes
kwetsbaarheid vrijwilligers en slechte
huisvesting, die besmettingsgevaar in de hand
werkt.
En wellicht kunnen jullie helpen met het
Henny Luppes
verspreiden van info over Corona voor
laaggeletterden. Er zijn mooie filmpjes op
Twitter van Stichting Lezen & Schrijven.
Opslagruimte voor voorraden. Te denken aan
medische materialen.
Gaat om ca 20 pallets. Gevraagd om een
ruimte die enigszins voldoet aan de
kwaliteitseisen.
Vrijdag komt er weer een grote lading aan en
Gert Jan Dutman
het zou fijn zijn als deze direct opgeslagen
kunnen worden.
Vervoersmiddelen, denk aan transportbussen,
om materialen te vervoeren tussen
opslagplaats en WZA.
Electrische heftruck/palletwagen.

Juridische hulp voor ondernemers

René Post

Ik heb reeds op linkedin en facebook
aangeboden dat iWerk schone
productieruimtes heeft waar medische
hulpmiddelen kunnen worden geproduceerd.
Het is geen cleanroom, maar we werken er
wel als in een klasse 8 cleanroom (zo’n klasse
is geschikt voor de productie van de meeste
medische hulpmiddelen die niet in de
Luuk Duursma
bloedbaan terecht komt). Wij beschikken over
2 ruimtes van 600 M2, en daarnaast ook
handjes…kunnen met vrijwilligers en/of
andere mensen ook opschalen…je zou kunnen
denken aan maken van mondmaskers…maar
ook was opvouwen o.i.d.

Wat ik voor nu sowieso wil aanbieden is dat
als er vragen binnenkomen van ondernemers
met personeel dat je ze altijd mag
doorverwijzen naar mij. Kan zijn over hoe zij
moeten omgaan met mensen die in paniek
raken, of niet willen werken vanwege de
gevaren, of thuis moeten zijn voor anderen
etc., Alles staat nu op scherp, het is echt lopen Sylvia ter Wal
over een koord boven een diep ravijn. Ik weet
dat veel ondernemers hiervan heel onzeker
worden, niet weten wat ze mogen, moeten en
kunnen. Ik wil ze graag helpen door als
vraagbaak klaar te staan voor ze

h.luppes@vaartwelzijn.nl

h.luppes@vaartwelzijn.nl

groepsmailboxinkoop@wza.nl

info@postjd.nl

06 - 13 39 57 59

l.duursma@wpda.nl

06 - 22 27 10 18

sylvia@pnoservicenoord.nl

06 - 30 01 61 75

