
 

 

Nieuwsbrief 18 – 3.10.22 
 
Dit keer een korte en informatieve nieuwsbrief. We laten je nader kennis maken met Delft voor Elkaar en 
laten je zien waar je terecht kunt met je vragen. Heb je vragen over de informatie uit deze nieuwsbrief? 
Neem dan contact met ons op of kom langs! 
 
 
Delft voor Elkaar 
Bij Delft voor Elkaar kun je terecht met al je zorg- of hulpvragen. We zijn er voor iedereen die iets wil doen 
of betekenen voor een ander. Samen met onze partners in het sociale domein zetten wij ons in voor veilige, 
vitale en gezonde wijken.  
 
Delft voor Elkaar heeft als doel dat iedere Delftenaar in beweging komt en kan meedoen in de samenleving. 
Dit doen wij door ons in te zetten op: 
1. Hulp en advies 
2. Senioren en mantelzorg 
3. Gezond leven en bewegen 
4. Geld en formulieren 
5. Jeugd en jongeren 
6. Vrijwilligerswerk 
7. Meedoen 
8. Trainen en ontwikkelen 
 
 
Mentale gezondheid 
Het is bekend dat wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals 
oorlogen, explosies, rampen, dus gebeurtenissen  die mensen angst aanjagen en gevoelens van 
hulpeloosheid veroorzaken een langdurige mentale problemen (trauma’s) kunnen veroorzaken. 
Verschillende bronnen geven aan dat depressie een van de meest voorkomende aandoeningen is na 
mentale trauma's. De symptomen waaraan de depressie te herkennen zijn; snel boos worden, 
hulpeloosheid, nachtmerries, concentratieproblemen, het steeds opnieuw herbeleven van de gebeurtenis, 
gemakkelijk schrikken, slaap- en eetstoornissen, gebrek aan plezier in het leven, slecht contact met 
vrienden of familie en verdriet. Deze symptomen treden bij de meeste mensen op in de dagen na het 
trauma en verdwijnen gewoonlijk spontaan binnen een paar weken, maar kunnen bij sommige mensen 
maanden of zelfs jaren aanhouden.  
 
Herken jij je in meerdere van bovenstaande symptomen en wil je hulp zoeken?  Neem dan contact op met 
Wereldpsychologen. Je kunt een e-mail sturen naar wereldpsychologen@gmail.com waarin je je situatie 
voorlegt, ze zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.  
 
Je kunt uiteraard ook één van de spreekuren van Delft voor Elkaar bezoeken voor een vertrouwelijke 
gesprek: 
 
Locatie: Gemeente Delft 
Maandagen van 14 - 16 uur 
Donderdagen van 10 - 12 uur 
 
Je kunt ook een WhatsApp-bericht sturen naar 06 38214370 
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Delft verwelkomt eerste Oekrainse baby: Mark 
In Delft is op 27 september om 9.18  is de eerste Oekraïense baby ter wereld gekomen in het Reinier de 
Graaf ziekenhuis. Kateryna is moeder geworden van een gezonde zoon die zij Mark heeft genoemd. 
Kateryna is heel blij en gelukkig met de geboorte van haar zoon en blij dat de geboorte spoedig is verlopen. 
De bevalling was emotioneel zwaar omdat haar man, die in Oekraïne achter is gebleven, niet bij de 
bevalling kon zijn.  
 
Zwangere Kateryna vluchtte in maart samen met haar dochter Sofiia van zeven jaar uit Oekraïne naar 
Nederland. Zij is naar Delft gekomen, omdat haar hartsvriendin Maryam uit haar jeugd al langer in Delft 
woont. Sindsdien is Maryam steun en toeverlaat voor Kateryna en zij mocht zelf de bevalling meemaken. 
Dankzij de warme onthaal van haar en mensen die ze niet eens kent heeft ze zich veilig gevoeld en een hele 
fijne zwangerschapsperiode gehad. 
 
 
Wijkcontactpunten Delft voor Elkaar 
Bij het wijkcontactpunt van Delft voor Elkaar kun je terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, financiën en sport. Dit kan om jezelf gaan, maar ook over je kind, buren of een familielid. Je krijgt 
persoonlijk advies en de medewerkers denken graag mee over een oplossing of verwijzen je door. Voor het 
wijkcontactpunt hoef je geen afspraak te maken.  
 
Wijkcontactpunt Delft Noord 
Brasserskade 77 |  maandag van 9.30 tot 11.30 uur 
  
Wijkcontactpunt Het Buitenhuis 
Buitenhofdreef 274 | maandag van 10.00 tot 12.00 uur  
 
Wijkcontactpunt Van Bleyswijckstraat 
Delft voor Elkaar | Van Bleyswijckstraat 91 | dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur  
 
 Wijkcontactpunt De Vleugel 
Aart van der Leeuwlaan 4 | donderdag van 14.00 tot 16.00 uur  


