
Stroobriefjes om te gebruiken in je buurt en te bezorgen aan al wie wil helpen om hetzelfde 

te doen. Bedankt! 





 
 

Beste buur, 

 

Mijn naam is ………………………………………………………………….. 

 

Ik woon in …………………………………………………………………….. 

 

Mijn telefoonnummer is …………………………………………………….. 

 

Mijn e-mailadres is …………………………………………………………... 

 

Heb je iets nodig van de winkel of van de apotheek? Of kan ik je helpen met het zoeken naar een 

oplossing bij een probleem? Heb je moeite om de vuilniszakken buiten te zetten?  

Durf het gerust te vragen, we zijn er om elkaar te helpen en het is graag gedaan! 

 

Beste groetjes! 
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