ANWB AutoMaatje Geldrop-Mierlo weer van start op 15 juli
Na een verplichte stop vanwege corona kunnen ingeschreven deelnemers van AutoMaatje in GeldropMierlo met ingang van woensdag 15 juli weer een rit aanvragen. Sinds corona is er wel e.e.a. veranderd. Er
gelden strenge regels die door de ANWB zijn opgesteld. Niet alleen de deelnemers maar ook de vrijwilligers veelal pensionado’s - zijn vaak 'op leeftijd' of anderszins kwetsbaar. Ongeveer de helft van de vrijwillige
chauffeurs is op dit moment beschikbaar om voor minder mobiele plaatsgenoten te rijden. Dat betekent ook
dat er voorlopig maar half zo veel ritten kunnen worden uitgevoerd. Alle chauffeurs zijn uitgerust met
persoonlijke beschermingsmiddelen en middelen om het voertuig te desinfecteren. Bij gerede twijfel kan
een chauffeur besluiten om de geplande rit toch niet te maken. Natuurlijk proberen we dit te allen tijde te
voorkomen. Daarom vragen we ook het een en ander van u als deelnemer!
Richtlijnen corona voor deelnemer
● De chauffeur stelt 2 controlevragen (de 'gezondheids-check') voorafgaand aan de rit. Alleen als beide
vragen met ‘nee’ beantwoord kunnen worden kan de rit starten
● Check uw eigen gezondheid: niet neusverkouden, niet hoesten, niet
benauwd, kortademig en/of koorts
● Er kan maximaal 1 deelnemer met AutoMaatje mee (tenzij een echtpaar of samenwonend stel)
● In principe stapt u rechts, achter in en doet u zelf uw gordel om
● U heeft altijd een (‘niet medisch”) mondkapje bij u en eventuele andere beschermingsmiddelen. Daar
moet u zelf voor zorgen
● Zorg - zo veel mogelijk - voor gepast geld. Handcontact vermijden bij het afrekenen
● Was voor vertrek uw handen
● Was uw handen bij thuiskomst
Algemeen:
Een rit dient minimaal 2 (werk)dagen van te voren te worden aangevraagd.
Bekijk eerst goed of het echt nodig is dat u gaat reizen. Misschien is er een alternatief? Bent u 70 jaar of
ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid: wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig
nog zoveel mogelijk thuis te blijven. Tenslotte: AutoMaatje is een vrijwilligersdienst. We hebben geen
vervoersplicht. Indien we geen mogelijkheden hebben moet u zelf voor een oplossing zorgen.
Voor wie niet met ons bekend is:
ANWB AutoMaatje is een vrijwillige vervoerservice voor en door plaatsgenoten, tegen een vaste
kilometervergoeding van € 0,30. Het concept is bedacht en ontwikkeld door de ANWB en is bedoeld voor
minder mobiele inwoners die niet (meer) zelf voor vervoer kunnen zorgen of voor wie het lastig is om van de
bestaande mogelijkheden gebruik te maken. Door AutoMaatje krijgen mensen weer meer mogelijkheden om
deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Denk hierbij niet alleen aan “nuttige“
bestemmingen zoals huisarts, ziekenhuis of fysiotherapie, maar vooral ook aan gezellige afspraken zoals
deelname aan clubs en verenigingsleven of bezoek aan vrienden of familie. AutoMaatje-projecten bestaan
inmiddels in meer dan 75 gemeenten in ons land, waarvan een aantal in deze regio. In Geldrop-Mierlo wordt
AutoMaatje uitgevoerd door de LEVgroep.
Wilt u een rit aanvragen, of wilt u ingeschreven worden als nieuwe deelnemer? Bel met AutoMaatje
Geldrop-Mierlo. Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via tel. 040-7820867.
Heeft u vragen over AutoMaatje Geldrop-Mierlo of n.a.v. dit bericht, of heeft u belangstelling om als
vrijwilliger actief te worden, bijv. als chauffeur of als matchmaker?
Neem dan contact op met de coördinator van AutoMaatje: Mieke Bogaert, tel. 06-34164901 of mail naar
mieke.bogaert@levgroep.nl .

