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Kortenberg Helpt: Anderen helpen of hulp vragen
in Kortenberg
Online aanvragen
Hulpaanbod Kortenberg Helpt - Aanmeldformulier
Stel uw hulpvraag aan Kortenberg Helpt - Aanvraagformulier

Wat kan je doen om andere Kortenbergenaren te helpen? En wat moet je doen als je zelf hulp nodig hebt? In eerste instantie zou
het fijn als je zorg draagt voor mensen in je directe omgeving: buren, familie en vrienden. Daarnaast helpt het Welzijnshuis
Kortenberg om mensen met elkaar in contact te brengen met 'Kortenberg Helpt'.

Welke hulp kan je bieden of vragen?
Boodschappen doen
Eten brengen
Medicijnen brengen
Sociaal contact: brieven of berichtjes sturen, telefoneren
Zorg voor dieren, bijvoorbeeld met de hond wandelen, kippen eten geven
Vervoer voor minder mobiele personen naar en van het Vaccinatiecentrum Kortenberg
…

Hoe kan jehelpen?
In je buurt
Help eerst de mensen in uw directe omgeving (buren, familie, vrienden).
Steek een kaartje bij je buren in de bus. Zo weten ze dat ze op je hulp kunnen rekenen.
Download hier 'Kaartje ik bied hulp van Kortenberg Helpt'
Download hier 'Affiche ik bied hulp van Kortenberg Helpt'

In Kortenberg
Online: Stel je kandidaat voor 'Kortenberg Helpt'.
E-mail: kortenberghelpt@kortenberg.be
Tel: 02 755 22 77, van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. Om de administratieve afhandeling door
het Welzijnshuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt gevraagd om zoveel mogelijk het online webformulier 'Hulpaanbod
Kortenberg Helpt' in te vullen.
Wat gebeurt er na je kandidaatstelling?
1. Het Welzijnshuis zoekt de persoon die je hulp het beste kan gebruiken.
2. Het Welzijnshuis bezorgt je de gegevens van deze persoon.
3. Je contacteert de persoon die je kunt helpen.

Heb je hulp nodig?

Laat het Welzijnshuis weten waarmee je geholpen kunt worden. De dienst Welzijnsprojectwerk van het Welzijnshuis behandelt je
vraag vertrouwelijk.
Online: Stel je hulpvraag
E-mail: kortenberghelpt@kortenberg.be
Tel: 02 755 22 77, van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. Om de administratieve afhandeling door
het Welzijnshuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt gevraagd om zoveel mogelijk je hulpvraag online te melden.
Download hier 'Affiche ik heb hulp nodig van Kortenberg Helpt'

Wat gebeurt er na je vraag?
1. Het Welzijnshuis zoekt voor jou de juiste vrijwilliger.
2. Het Welzijnshuis bezorgt de vrijwilliger jouw contactgegevens. Je krijgt ook de contactgegevens van de vrijwilliger.
3. Het Welzijnshuis vraagt aan de vrijwilliger om je te contacteren.

Online aanvragen
Hulpaanbod Kortenberg Helpt - Aanmeldformulier
Stel uw hulpvraag aan Kortenberg Helpt - Aanvraagformulier

Contactinformatie
Vrijwilligerswerking Welzijnshuis
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
vrijwilligers@kortenberg.be
http://www.kortenberg.be/vrijwilligers-welzijnshuis

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16.30 u.
Alle openingsuren

Dienst Senioren & Zorg
Dienstencentrum in OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
T 02 755 23 10
senioren-en-zorg@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16.30 u.
Alle openingsuren
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