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En toen was alles anders ...

Bijzondere tijden, spannende tijden, vervelende tijden. Noem het hoe je wilt,
maar sinds de uitbraak van het coronavirus staat het leven van veel mensen op
zijn kop. Voor hen die tot een risicogroep behoren is het extra aanpassen,
omdat even de deur uitgaan of op gepaste afstand toch vrienden en familie
kunnen zien, er vaak ook niet in zit. Daarom ook een extra dikke pluim voor de
mantelzorgers.
 
Inloophuis Esperanza heeft noodgedwongen ook haar deuren tijdelijk gesloten.
Hoezeer we nu ook nodig zijn, elkaar even ontmoeten om een hart onder de
riem te steken kan straks pas weer. Een nieuwsbrief met wat er allemaal
gebeurd is en op stapel staat zul je dan ook niet lezen dit keer. Wat wel? Een
overzicht boordevol tips om er thuis, al dan niet achter de computer, het beste
van te maken.
 
Wij denken aan jullie!
 

https://mailing.mantelzorg.nl/display.php?M=37118&C=30bf22913716e4cb472343155a0d21d2&L=336&N=146


Draaiorgel bij De Meerwende

Ook voor de binnenzitters kunnen mooie dingen geregeld worden. Dat bleek
wel toen we een draaiorgel voor De Meerwende hadden geplaatst, zodat
iedereen vanaf zijn of haar balkon kon genieten van muziek.

Wat hebben we genoten; wel even een traantje weggepinkt. De mensen
hebben zichtbaar genoten en bij Esperanza zijn we ontzettend blij dat we dit
konden organiseren.

https://www.facebook.com/inloophuisbadhoevedorp/posts/2994991227224845?__xts__%5B0%5D=68.ARAPKHO8NOzETZMhhksa4hqVmgankHxhlhq0dfFEiBSUc5f86fEctNLaawm8xvSFu3uAenfdTnVL0PtlSlo734B-onUCVVjxBxMtKG-AwJkDtO4J7SvtFzqPWr9uf9qUM6ms8kvEZs2UHmKOn-U3pybPlGtpXpF3PxuCrPqgKGZNlows8mxuvlYFOgjPmf4A8EcZf0WcSKcZccR1jlE9ydzOTJM1w-FOMrvgLsv4JxJtspPXcdYgzNpg-_pocUy93uD6j3btzhCUxz8_iUID0eYw5oJy7tk42A7uZAiAL_KUo9vGX87Xn1MlCQgoWHsEZ4B-UKBsPGHYeasSnM-2XYpoSA&__tn__=-R


Maak een legpuzzel

Even lekker tot rust komen, je gedachten naar de achtergrond laten verdwijnen
en focussen op het vinden van dat ene stukje. Een good old legpuzzel kan voor
veel vermaak zorgen. En wat is er leuker om die ene mooie foto van je
kinderen of kleinkinderen bij elkaar te puzzelen? Er zijn veel websites, zoals
https://www.fotopuzzel.nl/ waar je een foto kunt uploaden en hiervan een
legpuzzel kunt maken, van een paar honderd tot duizenden stukjes!
 
Hoeft het voor jou niet direct door je handen te gaan, dan is ook digitaal
(leg)puzzelen helemaal van deze tijd. Op https://www.jigsawplanet.com/?
lang=nl ga je van makkelijk tot zeer uitdagend, goed voor vele uren
puzzelplezier.
 

Contact met vrienden en familie

Als het bij jou net zo gaat als bij ons, dan probeer je met de digitale
oplossingen toch zoveel mogelijk contact te houden met je dierbaren. Veel
mensen gebruiken WhatsApp, maar lang niet iedereen weet dat je hier ook van
achter je computer gebruik van kunt maken. Door te gaan naar
https://web.whatsapp.com zie je precies hetzelfde als op je telefoon, maar
typen op een toetsenbord is toch een stuk praktischer.
 
Heb je een iPhone, iPad of Mac computer? Dan kun je Facetimen! Hier lees je
hoe dat werkt. Gebruik je liever iets dat op alle apparaten werkt, probeer dan
Skype.

https://www.fotopuzzel.nl/
https://www.jigsawplanet.com/?lang=nl
https://www.jigsawplanet.com/?lang=nl
https://web.whatsapp.com/
https://www.appletips.nl/facetime-inschakelen/
https://www.seniorweb.nl/artikel/skype-gebruiken


Reclamefolders

Vroeger, toen internet nog niet zo groot was en veel informatie nog via de
ouderwetse brievenbus binnenkwam, was het een feestje als het pakket met
reclamefolders door de bus gegooid werd. Snel kijken of er iets van je favoriete
speelgoedwinkel bij zat, dan was het pas écht leuk! Voor mijn moeder was het
tijd om de aanbiedingen van de verschillende supermarkten eens door te
nemen.
 
Gelukkig komen die folders niet meer op gedrukt papier, maar digitaal binnen.
Op https://www.reclamefolder.nl kun je een overzicht bekijken van alle
aanbiedingen van supermarkten en andere winkels. Zo heb je alles in een
gemakkelijk overzicht!
 

https://web.whatsapp.com/
https://www.reclamefolder.nl/


Veel is online te bestellen, maar als dat niet lukt, dan is het volgende artikel
misschien interessant …

Geweldige Wijk App

Van alle hartverwarmende initiatieven is de Geweldige Wijk App er eentje die
wij zeer kunnen waarderen. Zelf zeggen ze erover: “De Geweldige Wijk app is
onderdeel van de Geweldige Wijk aanpak. De app is ontwikkeld om mensen
met een kleine beurs te ondersteunen en hulp te organiseren bij dagelijkse
uitdagingen, om zo de stress ten gevolge van schaarste te verminderen. Vanaf
vandaag kan de app ook worden ingezet ter ondersteuning van de hulpvragen
die ontstaan door het coronavirus en de daarmee gepaard gaande
maatregelen.”
 
Kun jij zelf de deur niet uit, kijk dan of er iemand in de buurt is die iets voor je
wil doen!

https://www.reclamefolder.nl/
https://geluksbv.nl/geluksnieuwVs/geweldige-wijk-app-maakt-elkaar-helpen-in-tijden-van-corona-makkelijker/
https://geluksbv.nl/geweldige-wijk/


Gratis cursussen

Door de corona-uitbraak hebben veel bedrijven cursussen gratis ter
beschikking gesteld, zodat je je tijd nuttig kunt besteden!
 
Op https://soofos.nl/gratis-cursus/ bijvoorbeeld zijn een selectie van
interessante cursussen nu gratis als je de kortingscode gebruikt. E-mailadres
invullen = code ontvangen. Ik ben direct begonnen met het leren maken van

https://geluksbv.nl/geluksnieuwVs/geweldige-wijk-app-maakt-elkaar-helpen-in-tijden-van-corona-makkelijker/
https://soofos.nl/gratis-cursus/


digitale illustraties, superleuk! Maar ook een cursus Online Yoga voor
Beginners, Verwen je Voeten, of een Basiscursus Tekenen zijn nu gratis te
volgen.
 
Via Nikon kun je nu (in april) veel fotografiecursussen gratis volgen. Het mooie
is: je hoeft er de deur niet per se voor uit!

Lezen en kijken

Hoewel je nu misschien meer vrije tijd over hebt, betekent dat niet dat je iedere
minuut met je hoofd in de digitale leerboeken hoeft te zitten. Een goede balans
en een prettig ritme vinden iedere dag is belangrijker dan ooit. Ofwel: zorg ook
voor voldoende mate van ontspanning. En hoe kan dat nu beter dan met een
goed boek of een goede film?
 
Als je klant bent van Ziggo, dan heb je inmiddels toegang tot de kanalen van
het Film1-pakket en verschillende kinderzenders. Geen klant van Ziggo? Geen
zorgen! Bioscoopketen Pathé geeft iedere dag een gratis film cadeau. Het
enige dat je hoeft te doen is https://www.facebook.com/pathethuis in de gaten
te houden, want hier wordt iedere ochtend om 9 uur de film bekendgemaakt.
 
Liever lezen dan kijken? Via ThuisBieb kun je nu honderd boeken gratis lezen!
 
Als je alle films hebt gezien en de boeken hebt gehad, dan kun je virtueel
cultuursnuiven. Omdat de musea gesloten zijn, hebben slimme mensen een
tour gemaakt zodat jij die van je bank of fauteuil kunt doen! Op

https://www.nikonevents.com/us/live/nikon-school-online/
https://www.nikonevents.com/us/live/nikon-school-online/
https://www.ziggo.nl/klantenservice/tijdelijk-extra-tv-zenders
https://www.facebook.com/pathethuis
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html


Thuismuseum.nl vind je de lijst met musea die je nu kunt bezichtigen, inclusief
commentaar van de gids.

Vertel ons meer

We hopen je met deze lijst een klein beetje te helpen om deze dagen wat
prettiger door te komen. Heb jij nu onlangs iets geweldigs ontdekt en wil je dat
graag delen met iedereen die de website leest, ons op Facebook volgt of de
nieuwsbrief ontvangt, laat het ons dan weten. Wij kunnen dat dan weer met
het grote publiek delen. Zo zorgen we voor elkaar!

https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb.html
mailto:info@inloophuisesperanza.nl
mailto:info@inloophuisesperanza.nl

