
 INWONERS 
 VOOR ELKAAR 
Wil jij iemand helpen?

Heb je nog vragen of wil je een 
kennismakingsgesprek? Mail dan 
gerust naar vip@welzijnzuidplas.nl 
of bel 06-14763409. Je kunt ook 
langskomen tijdens openingstijden. 
Graag wel even bellen van te voren.

Ons adres:
Oranjepad 4-10, eerste etage 
Nieuwerkerk aan den IJssel
vip@welzijnzuidplas.nl
www.inwonersvoorelkaar.nl

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 
9.00-12.00 en van 13.00 - 15.00 uur

Meer 
weten?

“Dat is het fijne 
aan hulp bieden 
via Inwoners voor 
Elkaar. Je bepaalt 
samen met de 
hulpvrager hoe 
vaak en wanneer 
je met elkaar 
afspreekt.” 

Vrijwilligster Priscilla over 
burenhulp via het VIP

Download de app!
Met de gratis app 
‘Inwoners voor elkaar’ 
kun je als vrijwilliger 
nog eenvoudiger 
nieuwe hulpvragen 
zien. Zo kun je 
makkelijk en snel op 
vragen reageren. 



Aan welke 
hulpvragen kun 
je bijvoorbeeld 
denken?
• Samen koffie drinken of 

wandelen.
• Samen een spelletje doen.
• Hulp bij boodschappen 

doen.
• Samen op pad.
• Klusjes in huis of in de 

tuin.

Wil jij iemand 
helpen?
Wie anderen graag een handje 
helpt, is aan het juiste adres 
bij Inwoners voor elkaar. Dit is 
een dienst van het Vrijwilligers 
Informatie Punt (VIP). Het VIP 
brengt je als vrijwilliger in contact 
met mensen die hulp nodig hebben 
bij alledaagse dingen.

Allerlei 
mensen in 
jouw buurt 
kunnen hulp 
goed gebruiken 
en kunnen die 
niet krijgen 
vanuit hun 
eigen netwerk.

“Sinds de bezoekjes van 
Ida voel ik me minder 
vaak alleen.” 
- hulpvrager Sjaantje 

Jouw inzet is 
voor anderen 
van grote 
waarde! 

“Wat voor mij iets heel 
kleins is, kan voor de 
ander heel groot zijn.” 
- vrijwilligster Robine

Hoe werkt het?
• Je kunt je als vrijwilliger 

aanmelden via de website. 
Daar kun je ook aangeven 
voor welk soort hulp je 
beschikbaar bent.

• Na je aanmelding volgt een 
gesprek om kennis te maken.

• Krijg je een concrete 
hulpvraag voorgelegd, dan 
kun je alsnog beslissen of je 
hierop in wilt gaan.

• Je bepaalt als vrijwilliger 
zelf hoe vaak en op welke 
tijdstippen je inzetbaar bent.


