Vrijwilligerszorg

Georganiseerde Burenhulp

Mensen die door ouderdom, ziekte of handicap hulp
nodig hebben bij praktische klusjes of behoefte
hebben aan een praatje, kunnen een beroep doen op een
vrijwilliger dichtbij hen in de buurt. De organisaties voor Georganiseerde
Burenhulp zijn verspreid over heel Nederland en vele zijn aangesloten bij
Mezzo.

Een vrijwilliger van Georganiseerde
Burenhulp helpt mensen die:
• eenmalig of af en toe iemand nodig
hebben om praktische klusjes te doen
in en om het huis
• regelmatig behoefte hebben aan
persoonlijk contact of gezelschap

De vrijwilligers van de Georganiseerde
Burenhulp helpen als familie en vrienden
ontbreken, maar zijn soms ook actief
naast familie, vrienden en professionele
hulpverleners. Zij doen dat gratis en krijgen alleen hun onkosten vergoed van de
organisatie waarvoor ze actief zijn.

Een vrijwilliger kan op
allerlei manieren helpen:
• eenvoudige klusjes doen zoals boodschappen, sjouw- of andere karweitjes,
hond uitlaten, afwasje doen
• vervoer aanbieden of meegaan naar
het ziekenhuis
• gezellig een praatje komen maken,
een spelletje doen, voorlezen of samen
wandelen
• ondersteunen bij de administratie
• dagelijks contact zoeken via telefooncirkel of bezoekje, om te weten of           
iemand zich nog redt
• meegaan met een uitje, zwemmen,
naar theater of museum, samen of met
een groep

De coördinatoren in de wijk voeren een
gesprek met iedereen die een vrijwilliger
wil inschakelen om te horen welke persoonlijke wensen er zijn. Daarna zoeken
zij een vrijwilliger, die juist deze hulp wil
en kan bieden. Heel belangrijk is dat het
goed klikt tussen beiden. De coördinatoren zorgen er ook voor dat vrijwilligers
weten wat de bedoeling is en begeleiden
de hulpvrager en vrijwilliger wanneer dat
gewenst is.

Mezzo
John F. Kennedylaan 99
Postbus 179
3980 CD Bunnik

Gezocht
Henny (63) loopt niet goed meer. Hij is blij
met zijn nieuwe scootmobiel, maar
nu heeft hij een opbergplek nodig. Steek jij
de handen uit de mouwen en kom je een
middagje de schuur opruimen?
Gezocht
Brenda (42)  is herstellend van een hernia
en kan de deur niet uit. Wil jij samen haar
favoriete tv-programma kijken en gezellig
nababbelen?
Gezocht
Corry (72) voelt zich somber en heeft
geen energie om haar administratie te
doen. Ze wil graag dat iemand haar helpt
met de doos vol enveloppen op haar
tafel.

Gezocht
Marianne (38) heeft multiple sclerose.
Ze woont alleen zonder familie in de buurt.
Ze zoekt iemand om de heg van haar tuin
te knippen.
Gezocht
Ria zorgt voor haar man Antoon (beiden
70+) die steeds vergeetachtiger wordt.
Sinds Antoon een keer is verdwaald durft
Ria niet meer alleen weg te gaan. Ze
zoekt iemand die tijdens haar wekelijkse
bridgemiddag bij Antoon kan zijn.
Gezocht
David (28) zit in een rolstoel. Het wordt
steeds lastiger om de hond zelf uit te
laten als de rest van zijn gezin overdag
weg is. Welke dierenliefhebber ontfermt
zich tussen de middag over Bruno? David
gaat graag mee.

C06 1210 005

Kijk voor meer informatie en het adres van Georganiseerde Burenhulp bij jou in de
buurt op www.mezzo.nl

