
Vrijwilligers gaan kleine klussen opknappen

Helpende Handen voor ouderen 
en anderen die hulp nodig hebben
Vorig jaar is in Scharendijke de 
werkgroep Helpende Handen opge-
richt. Doel van deze groep vrijwil-
ligers is om voor ouderen en andere 
mensen die dat nodig hebben kleine 
hand- en  spandiensten te verrich-
ten en klusjes te doen, die zij zelf 
lichamelijk niet meer kunnen en wel 
noodzakelijk zijn.  Deze werkgroep 
bestaat momenteel uit 38 deel-
nemers en inmiddels zijn al tal van 
klussen gedaan. Met de toenemende 
vergrijzing lijkt Helpende Handen 
daarmee meer dan welkom. 

Helpende Handen is een 
initiatief van Jan Hersch-
bach en Teun Schoema-
ker, beiden woonachtig in 
Scharendijke. Zij zagen al 
langere tijd de groeiende 
noodzaak van een derge-
lijke werkgroep, zeker na-
dat bekend werd dat een   
95-jarige alleenwonende 
vrouw twee weken geen 
licht in de badkamer had. 
De gloeilamp was stuk en 
kon deze niet zelf vervan-
gen en haar kinderen 

wonen te ver weg. 
 
Kleine klussen 
Helpende Handen gaat 
dergelijke kleine klussen 
op aanvraag verzorgen, 
zoals het ophangen van 
een schilderijtje, of een 
lamp, weghalen van een 
struik in de tuin, maar 
ook een boodschap doen 
en degelijke. Zeker in de 
komende tijd zal het fijn 
zijn als iemand even voor 
onze oudere inwoners 
een kerstboom op kan 
zetten. 
 

Controle 
Bij elke aanvraag wordt 
bekeken of er een 
noodzaak is. Daarom 
ligt de nadruk op kleine 
klussen, die men normaal 
gesproken in goede doen 
zelf zou kunnen en niet 
echt concurrerend zijn 
voor bedrijven. 

LET OP: Heeft u een klusje uit te  
voeren of een boodschap te doen of 
dergelijke die u door uw leeftijd of  
lichamelijke omstandigheden niet 
meer zelf kunt doen en woont u in 
Scharendijke, Elkerzee, Looperkapelle 
of Brijdorpe? Doe dan een beroep op  

HOE WERKT HET?
Iemand die een klus wil 
laten doen, belt met 
Jan  Hersbach. Hij zoekt 
een geschikte vrijwil-
liger voor uw klus. Hij 
belt u weer terug, wie 
er met u contact op zal 
nemen. De betreffende 
vrijwilliger maakt dan 
met u een afspraak en  
de klus wordt geklaard. 

HELPENDE HANDEN 
Bel Jan Hersbach:  

tel. 0648 035 780

Voor de 99-jarige mevrouw van de Vaate in Scharendijke is Helpende 
Handen natuurlijk een uitkomst om een schilderijtje op te laten hangen. 


