
 Wij bieden hulp op maat. 
 Professionele medewerkers bemiddelen tussen  

vraag en aanbod in overleg met vrijwilligers,  
hulpvragers en mantelzorgers. 

 Er is geen indicatie nodig.
 Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp,  

behalve onkostenvergoeding en een kleine  
vergoeding voor eenvoudig tuinonderhoud.

Donateur worden?
Wilt u ons financieel steunen? 
Dit kunt u doen door een 
bijdrage over te maken naar 
NL26 INGB 0004 4966 66 
ten name van Stichting tot  
Steun aan de Hulpdienst 
(goedgekeurde ANBI 
instelling).

Hulp nodig of 
vrijwilliger worden?
Neem vrijblijvend contact op
(024) 322 82 80
hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl
www.hulpdienstnijmegen.nl

Hulpdienst Nijmegen 
Groesbeekseweg 38
6524 DD Nijmegen

Hoe werkt het

Ontmoet 
prachtige 
mensen



Algemene hulp
 bezoek en gezelschap
  (samen) boodschappen doen
  wandelen (met rolstoel)
  begeleiding bij vervoer naar  

bijvoorbeeld het ziekenhuis
  eenvoudig tuinonderhoud
  kleine klusjes in huis
  licht administratieve hulp

Mantelzorg-ondersteuning
 Respijtzorg: De mantelzorger krijgt wat 

tijd voor zichzelf terwijl een vaste en 
ervaren vrijwilliger diens zieke partner of 
familielid gezelschap houdt.

  Luisterend oor: De mantelzorger kan zelf 
in contact komen met een vrijwilliger, 
die steun biedt door aandacht te hebben 
voor het verhaal van de mantelzorger en, 
indien nodig, de helpende hand biedt bij 
het zoeken naar informatie en praktische 
adviezen.

Hulpdienst Nijmegen biedt‘We lachen behoorlijk 
 wat af samen’

Kern van de hulp
Hulpdienst Nijmegen is sinds 1959 een organisatie waar vrijwil-
ligers hulp bieden  aan mensen in moeilijke omstandigheden, 
die samenhangen met ouderdom, ziekte, handicap of mantel-
zorg. De kern van de  hulp ligt in een waardevolle ontmoeting  
tussen mensen, in een ontspannen sfeer.

Bij mensen thuis
De vrijwilliger komt thuis bij mensen die zelfstandig in de 
gemeente Nijmegen wonen en biedt hulp daar waar nodig is, 
waar mensen niet terug kunnen vallen op familie, buren,  
vrienden of kennissen.

Een klik is belangrijk
Het contact tussen vrijwilliger en hulpvrager wordt altijd zorg-
vuldig afgestemd op de wensen van zowel de hulpvrager als de 
vrijwilliger. Belangrijk is dat het klikt tussen beiden. Het contact 
is vaak langdurig, maar kan ook tijdelijk of eenmalig zijn.

Mevrouw Beijnes woont alleen 
en krijgt sinds 2012 vrijwilligers 
hulp  van Hulpdienst Nijmegen. 

Melanie belt en bezoekt haar 
regelmatig.

Mw Beijnes: “Ik probeer zoveel mogelijk 
zelf te ondernemen maar ik heb ouderdoms 

kwalen en ben snel vermoeid. Daarom  ben ik 
blij met de hulp  van Melanie en andere vrijwilligers.  

 Als het kon,  zou ik het zelf ook voor een ander doen.”

Melanie: “Ik wil hier tijd  voor vrij maken. Ik vind  het contact heel waardevol  en we  
leren veel van elkaar, ondanks of misschien wel dankzij het leeftijdsverschil. Bij ons 
heeft het geleid tot  een bijzondere band.”

‘Je leven wordt 
 mooier als je het deelt’
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