
[update 15/04/2020] 
 
Beste vrijwilliger, 
 
Hartelijk dank voor je hulp en solidariteit! 
 
Fijn dat je wil helpen met het maken van mondmaskers. 
 
Heb je zelf een naaimachine en kan je thuis aan de slag? 

• Surf naar www.maakjemondmasker.be en download het patroon en de werkwijze. 
• Was altijd grondig je handen voor je begint. 
• Een stapel afgewerkte mondmaskers bewaar je in een hermetisch afsluitbare zak (bv. 

diepvrieszakjes). 
• Lever de mondmaskers af bij gemeenschapscentrum De Platoo op de Comeniussite (in 

Koekelberg), gemeenschapscentrum Nohva (in Neder-Over-Heembeek) of bij 
gemeenschapscentrum De Vaartkapoen (Sint Jans Molenbeek). Daar zijn inleverpunten, op 
vooraf afgesproken tijdstippen. 

• Contacteer Sheela Grammens via sheela.grammens@vgc.be of op het telefoonnummer 0472 
39 65 74 (van maandag tot vrijdag, 9-12 uur en 13-17 uur) om een afspraak te maken. 

 
Heb je zelf een naaimachine maar heb je het nodige materiaal niet? 

• Op afgesproken tijdstippen kan je een pakket voor 30 mondmaskers afhalen in 
gemeenschapscentrum De Platoo (in Koekelberg), gemeenschapscentrum Nohva (in Neder-
Over-Heembeek) en gemeenschapscentrum De Vaartkapoen (Sint Jans Molenbeek). 
Contacteer hiervoor Sheela Grammens via sheela.grammens@vgc.be of op het 
telefoonnummer 0472 39 65 74 (van maandag tot vrijdag, 9-12 uur en 13-17 uur) om een 
afspraak te maken. Lever de afgewerkte mondmaskers terug in op diezelfde locaties.  

• Daarna kan je thuis aan de slag 
• Was altijd grondig je handen voor je begint. 
• Een stapel afgewerkte mondmaskers bewaar je in een hermetisch afsluitbare zak (bv. 

diepvrieszakjes). 
• Lever de mondmaskers af bij gemeenschapscentrum De Platoo op de Comeniussite (in 

Koekelberg), gemeenschapscentrum Nohva (in Neder-Over-Heembeek) of bij 
gemeenschapscentrum De Vaartkapoen (Sint Jans Molenbeek). Daar zijn inleverpunten, op 
vooraf afgesproken tijdstippen. 

• Contacteer Sheela Grammens via sheela.grammens@vgc.be of op het telefoonnummer 0472 
39 65 74 (van maandag tot vrijdag, 9-12 uur en 13-17 uur) om een afspraak te maken. 
 

 
Kom je graag naaien in een gemeenschapscentrum? 

• We creëren een hygiënische werkplek voor jou waar al het nodige materiaal aanwezig is. We 
houden natuurlijk rekening met de huidige veiligheidsvoorschriften. Op dit moment creëren 
we alvast werkplekken in gemeenschapscentrum De Platoo (Koekelberg), 
gemeenschapscentrum Nohva (Neder-Over-Heembeek) en gemeenschapscentrum De 
Vaartkapoen (Sint Jans Molenbeek. Er kunnen nog gemeenschapscentra bijkomen. 

• Neem contact op met Sheela Grammens via sheela.grammens@vgc.be  of op het 
telefoonnummer 0472 39 65 74 (van maandag tot vrijdag, 9-12 uur en 13-17 uur). Zij maakt 
de planning op en zorgt ervoor dat alle materiaal in het gemeenschapscentrum aanwezig is. 
We werken enkel op afspraak zodat we de afstand tussen de vrijwilligers kunnen 
garanderen. 

 
Het is essentieel dat je zelf in goede gezondheid bent.   
Zorg goed voor jezelf en volg de richtlijnen op (zie bijlage). 
Word je ziek, of iemand in je nabije omgeving? Annuleer jouw afspraak en kom zeker niet werken.  
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Meer info over het coronavirus  

• Algemene info vind je op de specifieke site van de federale overheidsdienst Volksgezondheid: 
www.info-coronavirus.be. 

• Specifieke maatregelen voor Brussel vind je op coronavirus.brussels.  
• Meertalige info over corona vind je op https://www.integratie-inburgering.be/corona-

meertalige-info  of op www.info-coronavirus.be/translation .    
 
Gratis vrijwilligersverzekering 
Registreer je als vrijwilliger via de website https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderen-helpt/  
op de pagina Vlaanderen Helpt. Van deze inschrijving ontvang je een bevestiging.  
Vanaf dan ben je een vrijwilliger van Vlaanderen Helpt en ben je verzekerd voor de 
actieperiode, die loopt vanaf zondag 15 maart 2020 om 9.00 uur tot en met eind april. 
 
Alvast bedankt voor jouw hulp! 
 
Groeten, 
 
Het ‘Brussels helps’-team 
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