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KABUL EDİLEN BAĞIŞLAR VE GÖNÜLLÜLER   

 

BAĞIŞLAR  

 
Durduruldu, asağıda belirtilenler hariç  
 

- Mali yardım→BE46 0910 9162 3836 

-  Elektrikli ev aletleri  & elektrikli aletler (yalnızca kullanılabilir durumda olanlar)  
- Mobilya (yalnızca kullanılabilir durumda olanlar )  

Bu bağışlar sadece afetzedelere fayda sağlayacaktır.  

Muhtemelen daha sonra, sahadaki aktörler tarafından belirlendiğinde, belirli ihtiyaçlara dayalı 
olarak yeni dayanışma çağrılarını dikkate alacağız.  

 

GÖNÜLLÜLER  

Herhangi bir istek ve/veya gönüllü yardım önerisi için→087 / 326.050  arayabilirsiniz 

"Gönüllü yönetim" birimi, afetzedeleri ihtiyaçları ve önerilerini bildirmeleri için görüşmeler 
düzenlemektedir. Katılmak isterseniz veya özel bir yardıma ihtiyacınız varsa, sizi bu numarayla 
iletişime geçmeye davet ediyoruz.  
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ALINAN BAĞIŞLARIN DAĞITIMI 

 

Çeşitli kanallardan (özel girişimler,Sehir,vb.) toplanan bağışlar, afetzedelere dağıtımını 
kolaylaştırmak için bir araya toplanmıştır.  

 

GİYSİLER (GENİŞ ANLAMDA)  

Pont aux Lions, 1 (eski  C&A) 

Giyim / yatak çarşafları / battaniyeler / çocuk bakım ekipmanları / çocuk oyuncakları / uyku tulumu 
/ vb.   

 
- 09/08/2021 Pazartesi gününden itibaren  

- Pazartesiden  - Cumaya 10:00 - 17:00 (hafta sonları kapalı)  

- erişim, afet  belgesine sahip kişilerle sınırlıdır (« Fonds des Calamités » kontuarından, Place 

du Marché,9, 08:30-12.00 /14.00-16.00) 

Afet mağdurları ihtiyaçları doğrultusunda (seçebilme hakları yoktur) yardım alabileceklerdir. 0-

12:00 / 14:00-16:00)  

 

 

TAŞINABİLİR  EV EŞYALARI  & ELEKTRIKLII EV ALETLERI 

Yemek odaları, sandalyeler, yatak takımları, dolaplar, tabaklar, çocuk koltukları, bebek arabaları, 

çeşitli eşyalar, çamaşır makineleri, mikrodalgalar vb.  

Amaç, afet mağdurlarının kişiselleştirilmiş yardım alabilmeleridir (yani, kişisel durumlarına 
uyarlanmış).  

Bu değerlendirme, sahadaki aktörlerin (koordinasyonla ilişkili çeşitli ortak hizmetlerden sosyal 
hizmet  

Bu nedenle, ihtiyaç durumundaki afet mağdurları, isteklerine ve/veya ilgili hizmetlerden birine 
yakınlıklarına göre aşağıdaki numaralardan biriyle iletişime geçmeleri rica olunur:   

VERVIERS Sosyal Yardım kurumu (CPAS)  

 

- Sosyal yardımdan faydalananlar →Dosyalarıyla ilgilenen kişi;  

- Diğerleri →087 / 307.307 - Rue du Collège, 49 - 4800 Verviers - 
inondations@cpasverviers.be - Pazartesiden Cumaya:  08:30-12:00 ve 13:30-16:30   

  

mailto:inondations@cpasverviers.be
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VERVIERS KENTSEL SOSYAL RÖLE 

 

087 / 310.315 – 0478 609 / 35.01  

Rue Calamine, 52 - 4801 Verviers - reverval.rsuv@gmail.com - Pazartesiden 

Cumaya:  saat 08:30 - 16:30 arası  

 

TELE-HİZMET  

 

087 / 330.388 - Rue Paul Jason, 21, 4800 Verviers - co.sisterman@hotmail.com - Pazartesiden 

Cumaya:  08:30-12:30 ve 13:30-17:00 

 

VERVIERS ŞEHRİ (SOSYAL UYUM PLANI VE ÖNLEME PLANI)  

 

Mme Katja LONEUX : 0485 / 540.234 - katja.loneux@verviers.be - Pazartesiden Cumaya:  08:30 

- 12:00 ve 13:30 - 16:30 - Önümüzdeki günlerde tesisin Maison de l'Egalité des Chances'e 

taşınması:  Rue Lucien Defays, 10 à 4800 Verviers) 

 

Alınan bağışlar, sosyal hizmet asistanları tarafından belirlenen ihtiyaçlara göre tahsis edilecektir.  
Bir teslimat hizmeti kuruluyor.   

 
 

 

GIDA YARDIMI & TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ  

 

Krizin başlangıcından bu yana, birkaç yerel merkez gıda ve temel ihtiyaçların teminini sağlamıştır.  
Bu yardım ilk haftalarda çok sayıda özel girişimlerle desteklendi.   

Artık, olağan gıda yardımı aktörleri, tüm gıda yardımı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, gerekirse 
genellikle yardım ettikleri kişiler dışındaki insanlara da açılıyor.  

Ayrıca, afetzedelerin ihtiyaçlarını belirlemek ,haysiyetlerini incitmeden kişiselleştirilmiş yanıtlar 
sağlamak için önemli saha çalışmaları yapılmıştır.   

O zamandan beri :   

 

- Sehir tarafından kurulan merkezler  kapanmıştır veya en geç 08/09/2021 tarihinde 

kapatılacaktır 

 

mailto:reverval.rsuv@gmail.com
mailto:co.sisterman@hotmail.com
mailto:katja.loneux@verviers.be
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- Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve çok sayıda gönüllünün koordineli çalışması ile sağlanan 

evde sıcak yemek dağıtımı 13.08.2021 tarihinde sona erecektir.  

 

- (Araçları olmayan afetzedeler, alışverişlerini yapabilmeleri için), TEC Liège / Verviers 

sayesinde bir servis otobüsü faaliyete geçecektir.   

 

Gidiş rotası  Dönüş rotası  

Hôtel Verviers - rue de la Station 

Rue Peltzer de Clermont (geçici durak) 

Rue de la Concorde 

Place de la Victoire 

Rue du Palais 

Place Sommeleville 

Rue de Limbourg 

Stembert aşağısındaki döner kavşak  
 

 

Dönüş yolculuğu için aynı rota , Place de la 
Victoire için hariç otobüs, Boulevard de 
Gérardchamps'a gitmek ve Hôtel Verviers'e 
dönme rue d'Ensival'den aşağı inecektir.   

 

 

Saat çizelgesi: döngü / Salıdan Cumartesiye / 10:00 - 18:00 

 

Beslenebilmek için çozümleri olmayanlar aşağıdaki kurumlarla iletişime geçmeye davet 

edilir: 

 

- VERVIERS Sosyal Yardım kurumu (CPAS)  

- VERVIERS KENTSEL SOSYAL RÖLE  

- TELE -HİZMET  

- VERVIERS ŞEHRİ (Sosyal Uyum Planı ve Önleme Planı) 

Bu saha çalışanlarının iletişim bilgileri önceki sayfalarda belirtilmiştir.   

Her kişiye kişiselleştirilmiş bir çözüm sağlanacaktır.  

Çeşitli saha çalışanları , krizin yarattığı ek işi yönetmek için birbirlerine gerekli desteği sağlayarak 

uyum içinde çalışacaklar.  

 

Afet mağdurları lehine gıda veya eylem dağıtımına yönelik özel girişimlerle ilgili olarak, 

hatırlatılır:  

 

- Gerekli izinler alınmalı (İdari polis:  Rue des Martyrs, 45 - 4800 Verviers - 087 / 325.371 & 

087/325 pol.adm@verviers.be) ; 

- Gıda zincirinin güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalma zorunluluğu;  

- Sahada çalışanlarla önceden koordinasyonun sağlanması tavsiyesi (Verviers Şehri'nin 

"gönüllü koordinasyon" noktasının numarası ile iletişime geçerek:  087/ 326.050) 

mailto:pol.adm@verviers.be);
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OKUL MALZEMELERİ  

Tüm bağışlar, tüm ağlar dahil olmak üzere okullara sunulmak için merkezileştirildi.  

 
Bağlantı:  Service de l’Instruction publique (milli eğitim hizmeti):  087/325.264 – Place du Marché, 
41 à 4800 Verviers – instruction@verviers.be  

 

 

 

DİĞERLERİ 

 

GÖRÜŞME NOKTASI  

 

Kütüphanede bir görüşme noktası bulundurulacaktır (C.P.I.  - Place du Marché, 9 - 4800 

Verviers) en az 23/08/2021 tarihine kadar. Etkilenen herkes, ihtiyacını ifade edecek bir yer 

bulabilecektir.  Orada dinlenecek ve yönlendirilecek.  

Yeni sistemin uygulama süresi boyunca (ve dolayısıyla geçici olarak), Ecole du Centre, Rue 

Ortmans-Hauzeur, 26, 4800 Verviers'de bir dağıtım noktası sağlanacaktır).  

 

   

  

KOLAYLIKLAR: 

Ensival'deki Place du Marché ve Grand Place'da mobil duşlar kurulmuştur.  

17:00 - 21:00 saatleri arası kullanıma açıktır(Çarşaf ve hijyen malzemelerinin temini de 

bulunmaktadır).. 

9 Ağustos itibaren 18:00 - 20:30 arası.  

Mobil tuvaletler mevcuttur: 

• Place du Marché 

• Ensival'daki Grand Place 

 

  

mailto:instruction@verviers.be
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KONAKLAMA  

 

ACİL KONAKLAMA  

 

Kişiselleştirilmiş bir çözüm için DUS (Sosyal Acil Durum ünitesi) ile sadece 087 352 121 numaralı 

telefondan iletişime geçin.  

 

İSTİKRAR  

 

Belediye ekiplerince sorunlu olduğu tespit edilen binalara girişler, kararname ile yasaklandı.  Bu 

düzenin kaldırılması bir mimar veya bir inşaat mühendisi tarafından yapılmalıdır, binaya sadece 

onlar girebilir.  Olumlu raporları daha sonra İşler departmanına gönderilmelidir (087 327 502 - 
travaux-ba@verviers.be).   
 

Acil bir sorun fark ederseniz, acil servis (112) ile iletişime geçin.  

 

ENERJİ & SU  

 

Yetkili şirketler elektriği ve gazı eski haline getirmek için çalışıyor.  Sorunlu durumların çoğu 

çözüldü.  Bu sorularla ilgili daha fazla ayrıntı için sizi iletişime geçmeye davet ediyoruz:  

 

Elektrik için:  ORES– 078 78 78 00 

Gaz için:  RESA– 04 220 12 11 

 

Su her yerde restore edildi ve içilebilir durumda.  Bir sorun olması durumunda sizi SWDE ile 

iletişime geçmeye davet ediyoruz:  087/87.87.87. 

  

mailto:travaux-ba@verviers.be
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TAVSİYELER  

 

Tüm konut sorularına özel, görüşme sağlanmaktadır :  Pont de Sommeleville, 2 - 087 327 583 - 

logement@verviers.be - Pazartesiden Cumaya 08:30 - 12:00 ve 14:00 - 16:00.  

 

Herhangi bir hasarlı bina için, her durumda tavsiye edilir:   

 

• Mümkün oldukça havalandırın;  

• Çamaşır suyu ile temizlemek için (tüm olağan önlemlere uyarak)  

 

 

GARDERİ (ÇOCUKLAR İÇİN)  

 

Ecole du Centre garderisi : rue Ortmans Hauzeur 26. 

Pazartesi 2 ağustostan cuma 27 ağustos saat 10:00 ile 17:00 açıktır 

 

 

AFET / SİGORTA FONU  

 

Belediye idaresi görüşme saatleri düzenlemektedir : Belediye Binası karşısında, Place du 

Marché, 9, Pazartesiden Cumaya  (087 326 000) kadar 08:30-12:00 ve 14:00-16:00.  Bu gişede 

memur afet belgesi temin edebilir. 

Aynı zamanda çevrimiçi talep formunu doldurma yardımı da mevcuttur.  

 

 

BAKIM VE PSİKOLOJİK DESTEK  

 

Thier Mère Dieu tıp merkezi (merkezin özel çalışma saatlerine bakınız ) 

Afet mağdurları ve afet mağdurları ile temas halinde olan kişiler için tüm psikolojik yardım 

talepleri, haftanın 7 günü sabah 8'den akşam 8'e kadar gönderilmelidir:  0474 39 44 54– akşam 

8'den sonra - haftanın 7 günü:  107. 

 

 

İLETİŞİM KANALLARI  

FB sayfası : https://www.facebook.com/verviers  
Şehir web sitesi:www.verviers.be 

  

mailto:logement@verviers.be
https://www.facebook.com/verviers
http://www.verviers.be/
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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN…  

 

Verviers Şehri  
 
Muriel TARGNION, Belediye Başkanı  
087 325 201  
Claude.poulet@verviers.be 
 
Jean-François CHEFNEUX, Encümen 
087 326 008 
Alexandra.navaux@verviers.be  
 
Sel koordinasyonu  
Place du Marché, 9 
087 326 050 
Sophie.denis@verviers.be 
 
iletişim ünitesi  
087 326 064 
communication@verviers.be  
 

 

 

mailto:Claude.poulet@verviers.be
mailto:Alexandra.navaux@verviers.be
mailto:Sophie.denis@verviers.be
mailto:communication@verviers.be

