
Iets doen voor een ander

GEWOON IN LEIDSCHE RIJN

Burenhulp is van alle tijden. 
Maar niet iedereen kent 

zijn buren. 
 Misschien kunt u wel wat hulp 
gebruiken terwijl uw buurman 

juist tijd over heeft. 
De ALGEMENE HULPDIENST 
koppelt vraag en aanbod van 

buurtbewoners aan elkaar. 
Bel voor meer informatie: 

030 - 2361743



Kunt u ergens hulp bij gebruiken?
U kunt de Algemene Hulpdienst 

bellen als u door ouderdom, ziekte 

of een beperking klusjes in en om 

huis niet meer zelf kunt doen en 

daarvoor geen andere mensen kunt 

vragen of betalen. Hierbij kunt u 

denken aan: een lamp ophangen, 

de administratie ordenen, de tuin 

wieden, boodschappen doen of 

een muurtje verven. De Algemene 

Hulpdienst bemiddelt ook als u 

begeleiding nodig hebt bij een 

(ziekenhuis)bezoek of behoefte heeft 

aan gezelschap. Na uw aanvraag 

zoekt de Algemene Hulpdienst een 

vrijwilliger voor u. Vrijwilligers zijn 

geen professionele krachten. Ze 

komen bij u omdat ze graag een 

ander willen helpen. 

Wilt u vrijwilliger worden? 

Bent u handig met techniek? Een 

wonder achter de naaimachine? Een 

kei in administratie? Of hebt u twee 

linkerhanden maar wel een warm 

hart? Dan bent u van harte welkom 

als vrijwilliger bij de Algemene 

Hulpdienst. We kunnen altijd mensen 

gebruiken – vooral in Leidsche 

Rijn. Als vrijwilliger bij de Algemene 

Hulpdienst bepaalt u zelf hoe vaak 

u in actie komt en welke klussen u 

passen. 

Meer informatie of aanmelden?
Mail alghulpdienst@stichtingstade.nl 

of bel 030 - 2361743. Telefonisch is 

de Algemene Hulpdienst bereikbaar 

van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 

17.00 uur. Nemen we niet op? Spreek 

dan een bericht in! We bellen u zo 

snel mogelijk terug. 

U kunt ook een kijkje nemen op 

www.stichtingstade.nl onder 

Algemene Hulpdienst.

Vrijwilligers van de 

ALGEMENE HULPDIENST 

helpen met klusjes in en om 

huis, gaan mee naar het 

ziekenhuis en doen 

boodschappen. 

Ze komen ook gewoon voor 

de gezelligheid op bezoek.

De Algemene Hulpdienst maakt deel uit 

van Stichting Stade, Pieterskerkhof 16, 

3512 JR Utrecht.
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