Buren voor buren
Hebt u ook nood aan een helpende hand?
U woont nog graag thuis en bent op zoek naar een helpende hand voor die huiselijke klusjes die u alsmaar moeilijker zelf de baas kan?
Vaak kleine dingen, maar het kost u te veel moeite of kracht om ze nog te doen: de (te) zware vuilbak buitenzetten, die gesprongen
lamp vervangen aan het plafond, naar de winkel gaan voor eten, de brievenbus legen… Of misschien bent u vaak alleen en hebt u af en
toe nood aan eens een gezellige babbel?

Wat is vrijwillige buurthulp?
Buurthelpers zijn vrijwilligers die bij u in de buurt wonen en graag - én kosteloos - mensen in hun omgeving helpen. Waarom ze dit doen?
Omdat ze geloven in een warme samenleving waar vele handen licht werk maken. Een zorgzame buurt maakt het leven voor iedereen
fijn! Via deze extra ondersteuning willen we er ook voor zorgen dat u langer op een aangename manier thuis kunt blijven wonen.
Iedereen heeft wel eens een helpende hand nodig...

Wat doen de buurthelpers?
Onze vrijwilligers komen bij u langs voor kleine hulp in en om het huis. Afhankelijk van uw wensen en noden kunnen ze verschillende
taken (tijdelijk) opnemen: u gezelschap houden met een kopje koffie, een gezonde wandeling maken, een kleine boodschap doen, de
krant voorlezen, vuilnisbak buiten zetten, ...
Voorwaarden
Procedure
Bedrag

Voorwaarden
Deze vrijwillige buurthulp is bedoeld voor alle inwoners uit Kortenberg die kleine noden en vragen hebben en hiervoor geen beroep
kunnen doen op familie of professionele diensten. Wees niet verlegen om hulp te vragen en te aanvaarden. Uiteindelijk hebben we
allemaal wel eens hulp nodig…

Procedure
Zou u graag een beroep doen op deze dienst of heeft u hierover een vraag? Of kent u iemand uit uw buurt die hulp nodig heeft (en dit
niet kan of durft vragen)? Neem dan zeker contact op met ons! Wij komen bij u thuis samen bespreken wat er juist moet gedaan worden
en zoeken daarna een vrijwilliger in uw buurt.

Bedrag
Kosteloos

Contactinformatie
Dienstencentrum
OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
G 02 755 30 70
dienstencentrum@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle openingsuren

