
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Dear people of Witzenhausen, 

 

In these difficult days of Corona-Virus and COVID-19, we would like to tell you 

that YOU ARE NOT ALONE! 

Under the motto "Help, instead of Panic-shopping" the City of Witzenhausen – 

Lokales Bündnis für Familie and "Dich schickt der Himmel Witzenhausen" 

(Church, KJR, DPSG) will start a new project in Witzenhausen from Wednesday, 

April 8, 2020 for those citizens who need help. Tegut and both Herkules stores 

support the campaign. 

This support is provided for everyone! So, if you are facing any problem to buy 

your groceries and you need some support, we are here for you! You just need 

to contact us and ask for help. 

For more information, please call: 

 

"Dich schickt der Himmel Witzenhausen" Hotline   (05542) 95 39 821 

                                             

                                                                                                      (05542) 508 105 

 

Pfarrer Dr. Christian Schäfer      (05542) 31 90 

 
Please note that if you are already a customer of Witzenhausen Tafel, the 

Aufwind – Werraland Lebenswelt takes over the task of the Witzehausen 

Tafel. Aufwind begins with the distribution of food to customers on 

Thursday, April 9th, 2020 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and until further 

notice every Thursday from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. in the former 

Gastwerk in Mündener Str. 17A, 37213 Witzenhausen. 

… dich schickt  

                         der Himmel! 

Helfen statt hamstern! 

 

Katja Eggert, Representative for gender equality and 

integration 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ،ن زوانهسویتمردم عزیز 

در این  ایجاد نموده، مایلیم به اطالع شما برسانیم که شما ۱۹-ی که بیماری کویدبا توجه به شرایط

 !ماند هیدتنها نخوا دشواری

 Dich schickt der وLokales Bündnis für Familie  نزوانهسبا همکاری میان شهرداری ویت

Himmel Witzenhausen و سایکل بین  KJR و  DPS۲۰۲۰آوریل  ۸ای از روز چهارشنبه، ، پروژه 

یست که نیازمند حمایت میباشند. بنابرین، اگر شما نیاز به حمایت افراد شروع میشود که برای تمامی

 دارید، لطفا با ما تماس بگیرید. مالی جهت خرید اقالم ضروری خوراکی

 باشد.برای شما آماده خدمتگزاری می ۰۵۵۴۲۹۵۳۹۸۲۱در این رابطه، تلفن 

 و ۰۵۵۴۲۳۱۹۰ :رشف ناریستیک ، کشیش۰۵۵۴۲۵۰۸۱۰۵رت اشما همچنین میتوانید با خانم اگ

 .تماس گرفته و درخواست کمک نمأیید ۰۵۵۴۲۵۰۸۱۱۷خانم کنعانی: 

 :توجه

یید، از این نمااقالم خوراکی خود را دریافت مین زوانهسویتکه شما در حال حاضر از تافل  در صورتی

 ۱۲ صبح الی ۰۱ساعت  ۲۰۲۰آوریل  ۹پنجشنبه، هفته میتوانید با مراجعه به آدرس زیر در روز 

تاریخ به جای برنامه  که این آدرس و دقت نمایید. مواد غذایی مورد نیاز خود را دریافت کنید ظهر

 ادامه خواهد داشت.در همین ساعت  و پنجشنبههر  تافل، تا اطالع ثانویهفتگی 

Mündener Str. 17A, 37213 Witzenhausen   (Gastwerk) 

 

… dich schickt  

                         der Himmel! 

Helfen statt hamstern! 

 
 


