De What’s app Buurtalarmgroep maakt uw wijk weer een stukje veiliger!
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Om uw groep zichtbaar en vindbaar te maken voor leden kunt u de groep aanmelden via
info@sonenbreugelverbindt.nl Op die manier kunnen wij er voor zorgen dat u groep vindbaar is
voor andere wijkbewoners.
Vervolgens kunt u flyers verspreiden in uw buurt, indien u wilt kunt u bij ons een voorbeeld flyer
aanvragen, als u tegelijkertijd een buurtplein voor uw straat of wijk aanmaakt bij
SonenBreugelVerbindt kunnen wij deze folders voor u laten drukken.
Zodra leden zich bij u aanmelden kunt u het beste eerst contact opnemen om kennis te maken en
de huisregels van de groep uitleggen of toesturen, dit zorgt ervoor dat leden de What’s app
alarmgroep niet als praatgroep gaan gebruiken. Indien u heeft gekozen voor een buurtplein op
SonenBreugelVerbindt dan kunnen leden daar minder alarmerende zaken delen.
Een What’s app groep kunt u het beste beheren met meerdere beheerders, dit ivm uitval of
vakantie.
Op SonenBreugelVerbindt staat bij groepen een overkoepelende groep voor What’s App
Buurtalarm beheerders, zo kunt u belangrijke berichten snel doorsturen naar de rest van de
beheerders.
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon Doe dit
alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
TIPS
1.maak een mail adres aan voor uw groep (bijvoorbeeld buurtalarm@gmail.com) en laat de mail
doorsturen naar uw privé mail.
2.Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een
regen van 112 meldingen;
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