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Nieuwe situatie, nieuwe uitdagingen

Relaties en Corona

Corona heeft ons leven flink veranderd. Zoals we gewend waren te leven, kan nu vaak niet meer. En hoe je
normaal problemen oplost, moet nu anders.

Het kan zijn dat je relatie nu heel anders is. Veel vaker
ben je bij elkaar, met minder mogelijkheden om met
vrienden even stoom af te blazen, misschien zijn de
kinderen vaker thuis? Om tijdens Corona een relatie te
onderhouden kan het nodig zijn om samen of alleen
nieuwe vaardigheden aan te leren.

Activiteiten zijn gestopt, de kinderen zetten de boodschappen bij de voordeur, vriendschappen of praatjes
worden minder vanzelfsprekend, inkomen valt weg of
levert problemen op.
Corona kan maken dat je je meer angstig, eenzaam of
somber voelt.

‘Hallo, hoe gaat het met je?’ Een simpele vraag, maar voor alleenwonende mensen kan het net het verschil
maken.

Telefooncirkel of belmaatje
Heb je behoefte aan af en toe een praatje aan de telefoon? Laat het ons weten!

In deze nieuwsbrief lees je tips voor de komende periode, waar welke hulp aangeboden wordt, tips om te
ontspannen en met zorgen om te gaan.

Wil je meer tijd en ontspanning voor jezelf? Wil je
anders leren omgaan met stress? Wil je minder
piekeren?
De training Ontspanning in Zicht geeft inzichten en
biedt houvast. Benieuwd hoe? Kom dan naar de training! We hopen op 27 november weer te starten.

De luisterlijn
Landelijk is er een luisterlijn waar je heen kan bellen
voor een vertrouwelijk gesprek, als je je bijvoorbeeld
angstig of eenzaam voelt. Bel 0900-0767 (normaal tarief).

Leren omgaan met sociale media
Heb je moeite met je kleinkinderen volgen op facebook? Wil je deelnemen aan een WhatsAppgroep?
Een vrijwilliger thuis kan je wegwijs maken.

Een nieuwe situatie vraagt om nieuwe vaardigheden.
Leer elke week een aantal nieuwe manieren van omgaan met thuiswerken, omgaan met stress of het indelen van je dagen. Bekijk tips uit onze training Ontspanning in Zicht nu op onze
Facebook-pagina.

Vrijwilliger
Zou je wel af en toe wel met iemand willen bellen?
Om de dagen minder eentonig te maken? Ben je handig met sociale media en wil je iemand thuis (met afstand natuurlijk) helpen? Meld je bij ons aan!

Gezonde recepten, wandelen, sport: heb je een onderwerp waarover je het leuk zou vinden om contact
te hebben met iemand anders? Digitaal of juist niet?
We denken graag met je mee.
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Meditatie en ademhalingsoefeningen


Insight Timer



VGZ Mindfulness



Headspace

Heb je tijdelijk voedsel of kleding nodig? Op
www.voedselbankaalsmeer.nl vind je
informatie. Als je een Aalsmeerpas
hebt kan je voor kleding terecht bij
Kledingbank Amstelland.

Bijhouden hoe je je voelt


Moodfit

Gezonde leefstijl
Zie tips voor een gezonde leefstijl en omgaan met
spanningen deze website

https://www.thuisarts.nl/gezonde-leefstijl

Heeft u hulp nodig bij het doen van de boodschappen? Of zou u dat graag voor iemand willen doen die
dat nu niet kan? Aalsmeervoorelkaar koppelt vrijwilligers aan inwoners van Aalsmeer die hulp nodig hebben bij de boodschappen. Je kan je
aanmelden om boodschappenhulp te
ontvangen of als vrijwilliger via 0297347510 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of
team@aalsmeervoorelkaar.nl

Via de link kan je gratis online twee meditaties en
stoelyogales volgen, tot aan eind december.
https://www.yogaletta.nl/participe/

Financiële ondersteuning voor ondernemers
Kunstig: https://www.coronaindestad.nl/

Ben je ondernemer en heb je financiële vragen of
problemen vanwege de Corona-crisis? Neem dan
contact op met Balans Schuldhulpverlening via de
gemeente.

Financieel Café Aalsmeer

Heb je een goed idee voor je straat of buurt, waarbij je
rekening houdt met de corona regels? Meld het ons.
De buurtverbinder kan je zo nodig ook financieel ondersteunen.

Heb je even geen overzicht meer in je financiën? Of
wil je advies bij groeiende schulden? Het Financieel
Café is er voor eenieder met financiële vragen en
voor advies. Elke donderdag van 15:30 tot 17:30 uur
in Bibliotheek Aalsmeer
(Marktstraat 19).

Participe Amstelland is gevestigd op de Hadleystraat 55 in Aalsmeer. We zijn elke maandag t/m
vrijdag 08:30 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar, maar je kunt ons natuurlijk altijd een e-mail
sturen of een boodschap achterlaten.
team.aalsmeer@participe.nu

0297-326670
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