
Informatie over
• Het kluscafé • De klusdienst • Sociale hulp en administratieve ondersteuning

Het ‘ZorgSamenDorp’ is een initiatief van het Zorgplatform Vorstenbosch, een samenwerking tussen de KBO, 
de Dorpsraad en de Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.

ZorgSamenDorp
BEWAARFOLDER

Algemeen:
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door toedoen van een van onze vrijwilligers.

Voor verdere informatie over onze projecten verwijzen wij u naar de site www.vorstenbosch-info.nl.

Voor hulp via het project ‘sociale hulpverlening en administratieve ondersteuning’ kunt u contact opnemen 
met Nelly v.d. Ven-Timmers, telefoon 0413-363278 of met Bart van Kessel, telefoon 0413-367053.

Sociale hulp en administratieve ondersteuning
• Startdatum 16 januari 2017.

Bij sociale hulpverlening denken wij op de eerste 

plaats aan hulp via familie, buren of kennissen. Ook 

buurtverenigingen kunnen daarin een actieve rol 

bekleden door hulpbehoeften van buurtgenoten te 

signaleren en hierin zo mogelijk actie te ondernemen.

Toch zal dit niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk 

zijn. Door het instellen van een meldpunt voor sociale 

hulpverlening en/of administratieve ondersteuning 

hopen wij korte of in sommige situaties wat 

langduriger ondersteuning te kunnen bieden.

Het meldpunt sociale hulpverlening en administratieve 

ondersteuning kan, indien daar een noodzaak voor 

aanwezig is, daarbij een beroep doen op een flink 

aantal vrijwilligers uit ons dorp.

Voor sociale hulp kun je bijv. denken aan: het doen van 

boodschappen, vervoer naar een arts of ziekenhuis, 

het bieden van ontspanningsactiviteiten, er zijn als 

maatje, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke 

noodhulp etc.. Ook kan het zijn dat iemand tijdelijk 

ondersteuning nodig heeft voor het voeren van zijn 

huishoudelijke administratie. Dit kan bijv. het geval zijn 

na het overlijden van een partner die deze 

werkzaamheden eerst verrichtte.

Naast de aangemelde vrijwilligers, kan het meldpunt 

ook een beroep doen op bestaande plaatselijke 

organisaties zoals ‘Graag Gedaan’, de ‘Vraagbaak’, de 

‘Ouderenadviseur’ en bezoekgroepen van de KBO, de 

Parochie en de Zonnebloem.

Is er professionele hulp nodig dan kan het meldpunt 

‘sociale hulpverlening’ een verwijzende en 

bemiddelende rol hierin spelen door bijv. een beroep 

te doen op onze contactpersoon van het sociaal team 

van de gemeente. In dit sociaal team zijn o.a. diverse 

professionele hulpverlenende instanties 

vertegenwoordigd.

Hulp vanuit het vrijwilligersproject ‘sociale 

hulpverlening en administratieve ondersteuning’ is 

gratis. Enkel in het geval er door de vrijwilliger 

vervoerskosten buiten Vorstenbosch moeten worden 

gemaakt, betaalt de hulpvrager een vast bedrag van 

€ 3,00 voor vervoerskosten van en naar direct aan 

Vorstenbosch grenzende buurdorpen. Voor verder 

vervoer wordt een kilometerprijs berekend van € 0,28 

per kilometer. Het verschuldigde bedrag kan door de 

hulpvrager rechtstreeks aan de ingeschakelde 

vrijwilliger worden betaald.
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Ons Kluscafé vindt plaats in gemeenschapshuis De Stuik

Informatie over het kluscafé kunt u verkrijgen bij Annie Hoevenaars
Telefoon: 0413-354773 of 06-42183550

Voor de ‘Klusdienst aan huis’ kunt u contact opnemen met
Annie Hoevenaars telefoon 0413-354773 of 06-42183550

Klusdienst aan huis
• Startdatum 16 januari 2017.

• Na het starten van het kluscafé in oktober j.l., gaan we nu starten met de Klusdienst aan huis.

De klusdienst wordt ingezet voor klusjes die mensen 

zelf niet of niet makkelijk kunnen doen en/of die te 

klein zijn om er een bedrijf voor te vragen bijv. een 

lekkende kraan repareren, een lamp of schilderij 

ophangen, het ontluchten en/of bijvullen van de 

verwarming, een verzakte/losliggende steen/tegel van 

tuinpad/terras herstellen, het in/afstellen van 

apparatuur zoals een tv, vaste computer enz., het is 

maar een kleine greep uit alle mogelijk voorkomende 

werkzaamheden.

Speciaal voor mensen die door een handicap, ziekte of 

door een hoge leeftijd niet meer of onvoldoende 

mobiel zijn, doen wij reparaties aan huis waarvoor men 

normaal naar het kluscafé moet komen.

De klusdienst wordt alleen ingezet voor hulpvragen uit 

de parochie Vorstenbosch.

De activiteiten van de klusdienst worden gratis en op 

vrijwillige basis uitgevoerd door onze vrijwilligers. Een 

vrijwillige eigen bijdrage wordt op prijs gesteld. Deze 

zal weer worden besteed aan het 

verbeteren, onderhouden en vernieuwen/aanvullen 

van gereedschap ten behoeve van ons kluscafé en de 

klusdienst. Alle kosten van de te vernieuwen/

vervangen materialen zijn voor rekening van de 

aanvrager/klant. Voor het halen van materiaal buiten 

Vorstenbosch (naar direct aan Vorstenbosch 

grenzende buurdorpen) rekenen wij € 3.00 per keer als 

vrijwilligers dit voor de aanvrager/klant doen. Het 

bedrag wordt rechtstreeks aan de betreffende 

vrijwilliger betaald.

Wij geven geen garantie op uitgevoerde 

werkzaamheden.

Weet u niet of uw klus in aanmerking komt, bel dan 

gerust naar de coördinator om te vragen of de klus 

gedaan kan worden. Bij twijfel komt eerst een van 

onze vrijwilligers langs om te kijken wat de 

mogelijkheden zijn.

Het Kluscafé
• Elke tweede vrijdagmorgen van de maand.

• Van 9.30 tot 12.00 uur.

Het kluscafé is een ontmoetingsplaats waar je samen 

met hulp van handige vrijwilligers je eigen spullen kunt 

(laten) maken, zoals bijv. huishoudelijke apparaten, 

speelgoed, kleding, tuingereedschap, verlichting enz. 

Ook kunnen verkeerde instellingen van uw telefoon, 

tablet of laptop worden hersteld.

De reparaties zijn gratis, alleen kapotte onderdelen 

die vervangen moeten worden zijn voor eigen 

rekening. Een bijdrage in de fooienpot is natuurlijk 

altijd welkom. Wilt u alleen maar komen kijken, advies 

of informatie vragen of op een gezellige manier 

andere mensen ontmoeten, ook dan bent u van harte 

welkom.
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