Welke hulp kunnen wij u
bieden?

Ook u kunt iets betekenen
voor de hulpdienst door…:

* Assistentie



Bijvoorbeeld als u naar een arts moet, bij het wandelen of boodschappen doen



* Autovervoer
Als u naar een dokter of het ziekenhuis moet en u

kunt geen gebruik maken van de regiotaxi.
Of als u iemand wilt bezoeken.



u af en toe beschikbaar te stellen als
vrijwillig(st)er
Een bijdrage te storten op bankrekening NL50 SNSB 0935029109 t.n.v. de
Algemene Hulpdienst Zutphen /
Warnsveld.
donateur te worden

* Boodschappen doen
Alleen voor een korte periode

* Formulieren invullen
* Huishoudelijk werk

STICHTING
ALGEMENE
HULPDIENST
ZUTPHEN/
WARNSVELD

Alleen voor een korte periode het meest noodzakelijke

* Kleine klusjes in huis of tuin
* Oppassen
Bijvoorbeeld op uw kinderen of het gezelschap
houden van uw zieke huisgenoot

* Voorlezen

Hulp nodig?
Contact opnemen
Algemene Hulpdienst
Zutphen/Warnsveld
ahd.hulpaanvraag@gmail.com
Telefoon: 0575-519876

Bel de algemene hulpdienst!
Via het meldpunt
Algemene Hulpdienst
Telefoon

519876

Tussen 09.00—12.00 uur
Maandag t/m/ donderdag

.

.

Wat is een hulpdienst?

Hulp geven, iets voor u?

Een hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie voor
hulp aan mensen thuis. De vrijwilligers stellen
daar graag een deel van hun tijd voor beschikbaar.
Ze ontvangen daarvoor geen betaling: ze doen dat
puur voor hun plezier.

Het kan zijn dat u geen hulp nodig
heeft en dat u zelf prima uit de voeten kunt.
Dan kunt ú belangrijk zijn voor de
hulpdienst.

De hulp die u krijgt is in principe gratis.
Voor onkosten, die een vrijwilliger heeft gemaakt,
wordt een vergoeding gevraagd. (Voor autovervoer wordt altijd een vergoeding gevraagd.)

Hulp nodig?
Kunt u niet meer alles zelf doen? Door bijvoorbeeld ziekte, handicap of door uw leeftijd? Dan is
het een hele geruststelling als u huisgenoten,
buren of familieleden heeft op wie u een beroep
kunt doen.
Maar… wat te doen als dat niet mogelijk is? Bij
wie kunt u dan terecht?

De vrijwilligers van de
hulpdienst staan voor
u klaar!

Wat kan de hulpdienst
voor u doen?
De hulpdienst geeft vooral praktische en eenvoudige hulp van korte duur. Telkens even inspringen
wanneer het nodig is.
Soms is ook hulp over wat langere termijn mogelijk.
Daarnaast kunnen de vrijwilligers eens bij u langs
komen voor een praatje of om een wandeling te
maken. In een speciale folder staat vermeld welke
hulp u van de hulpdienst kunt verwachten.

Heeft u tijd, wilt u iets om handen
hebben, hebt u graag contact met
mensen?

Voor wie is de hulpdienst?

Bel dan met de hulpdienst, want zij kunnen altijd wel

Iedereen die hulp nodig heeft kan in principe bij
de hulpdienst aankloppen. Oud of jong, alleenstaand of een gezin, het maakt niets uit. Het enige
dat telt is of u behoefte heeft aan hulp die de
hulpdienst kan bieden.
De hulpdienst helpt waar mogelijk is.
Het kan wel eens voorkomen dat men u niet kan
helpen, maar dan weet men er de weg naar andere instanties.

Met de mensen van de hulpdienst kunt u overleggen

Hoe kunt u de vrijwilligershulp aanvragen?

Meldpunt Algemene Hulpdienst

nieuwe vrijwilligers gebruiken.
wat u precies wilt gaan doen. U kunt dan ook aangeven welke momenten u het beste uitkomen.
Niet alleen voor hulp aan mensen thuis zijn er vrijwilligers nodig, ook de organisatie van de hulpdienst kan
soms mensen gebruiken.
Wilt u hier meer over weten?
Bel dan onderstaand telefoonnummer:

519876
tussen 09.00—12.00 uur

Als u hulp van de hulpdienst wilt inroepen, bel dan
het telefoonnummer dat in deze folder vermeld
staat.

maandag t/m/ donderdag

U kunt dan met de medewerker overleggen of de
hulpdienst u kan helpen en hoe dat dan verder in
zijn werk gaat.

.

.

