Rotterdam, 22 april 2020

Hulp bieden in de donkere tijden van de Coronacrisis
In het Oude Noorden - Stichting Goud van Noord
De Rotaryclub Hillegersberg heeft, in samenspraak met Stichting Goud van Noord, in de afgelopen weken veel
kinderboeken, stripboeken, Donald Ducks, gezelschapsspellen, speelgoed, puzzels, kleurboeken, stiften,
schriften en pennen ingezameld voor kwetsbare gezinnen in het Oude Noorden van Rotterdam.
Goud van Noord is de diaconale stichting in Rotterdam Noord waar de Rotaryclub Hillegersberg ieder jaar de
kerstpakkettenactie voor kwetsbare gezinnen voor verzorgt. Goud van Noord staat midden in de wijk en kent
de vele gezichten van het Oude Noorden. De medewerkers van Goud van Noord weten waar het momenteel
knelt; gezinnen die al een paar weken niet meer buiten komen uit angst voor besmetting met het coronavirus,
kinderen die blij zijn met iedere afleiding in vorm van kinderboeken, speelgoed, spelletjes en nog veel meer. De
spullen zijn inmiddels bij Stichting Goud van Noord afgeleverd en in overleg met het Wijkteam verdeeld.
Ook is het online school volgen veelal een probleem, dit omdat vaak maar 1 of totaal geen laptop, of Ipad, of
smartphone beschikbaar is in het gezin. Er is een oproep in onze RC geplaatst als men nog een laptop, Ipad of
smartphone heeft liggen die men kan missen, dat deze ook zeer welkom zijn. Deze oproep loopt nog.
Daarnaast heeft een aantal leden zich aangemeld voor (online) huiswerkbegeleiding aan kinderen die dit nodig
hebben omdat ze thuis weinig tot geen ondersteuning (kunnen) krijgen en zo niet mee kunnen komen tijdens
deze crisisweken en online school.

Een fiets voor Mohammed Said
Een van de RC-leden ontfermt zich over een Syrische ‘pleegzoon’. Na een
periode in de crisisopvang en beschermd wonen in een jongerenhuis, woont
Mohammed Said sinds 12 maart jl. op zichzelf in de Beverwaard. De smart lock
down komt voor hem hard aan, zijn opleiding tot automonteur start voorlopig
niet, hij voelt zich zeer eenzaam in de Beverwaard, geld voor het OV heeft hij
niet. Stilstaan is achteruitgang voor hem... De oproep in de RC Hillegersberg
heeft een goede, opgeknapte fiets opgeleverd (zie foto). Nu is hij mobiel, kan
hij zijn actieradius weer vergroten en zijn ‘pleegouders’ makkelijker bezoeken!
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