Het team van de Vrijwilligerswinkel wenst iedereen
ﬁjne feestdagen en een geweldig 2019.
We willen u graag volgend jaar weer van dienst zijn met bijvoorbeeld:
Dienst waarbij een vrijwilliger
wordt gekoppeld aan een
huishouden en daar de
boodschappen voor doet.
Kosten: éénmalige kosten € 25
(inschrijfgeld). € 2,50 bij wekelijkse
boodschappen, € 4,50 indien men
incidenteel gebruik maakt van de
Boodschappendienst.



(ROLSTOEL)MAATJE



Bij het koppelen van mensen
aan een maatje kijken
we naar de hobby's en interesses van
zowel de vrijwilliger als degene die
op zoek is naar een maatje. Men kan
samen gaan wandelen, wat drinken,
naar het museum of gewoon thuis
blijven voor een praatje. Ontmoetingen
kunnen wekelijks of tweewekelijks
plaatsvinden.

Particuliere Vervoersdienst

Bij de Particuliere Vervoersdienst zetten buurtbewoners
zich in voor de ouderen uit hun
buurt. Buurtbewoners bieden met hun
eigen auto vervoer en begeleiding aan
de ouderen die vanwege gezondheids-,
of mobiliteitsredenen geen gebruik
kunnen maken van reguliere
vervoersvoorzieningen.
Kosten: € 15 lidmaatschap per jaar.
Binnen het woongebied betalen
deelnemers € 3 voor een enkele rit
en € 5 voor een retourrit. Buiten het
woongebied geldt een starttarief van €
5 plus € 0,40 per gereden kilometer.



KLEINE WENS



Heeft u een kleine wens, dan
kunt u deze vertellen aan de
medewerkers van de Vrijwilligerswinkel. Zij gaan hun uiterste best doen om
uw wens in vervulling te laten gaan.

Thuisdiner

Telefooncirkel

Ongeveer drie keer per
jaar organiseren wij het
Thuisdiner. Ouderen uit
Kralingen-Crooswijk kunnen voor het
avonddiner aanschuiven bij een andere
buurtbewoner óf bij een groepsdiner.
Reactie oud-deelnemer: ”De avond was
af, het was zo gezellig en ik heb lekker
gegeten”. U kunt zich het hele jaar door
aanmelden voor het Thuisdiner.

Een telefooncirkel bestaat uit
een aantal mensen – maximaal acht – dat elkaar iedere
ochtend (tussen 09.00 – 10.00
uur) op een vast tijdstip in een vaste
volgorde kort belt. De groep mensen
vormen samen een cirkel door elke dag
contact met elkaar te hebben en te
vragen of alles goed gaat.

Ziekenhuisbegeleiding

Klussendienst



Voor de mensen die niet
graag alleen naar het ziekenhuis gaan. Samen met een vrijwilliger
bezoekt men het ziekenhuis. Heeft u
als mantelzorger geen tijd om mee te
gaan naar de dokter of het ziekenhuis?
Schakel dan de hulp van onze vrijwilligers in.



BoodschappeNDIENST





Een schilderijtje ophangen?
Een kast in elkaar zetten?
Tuintje omspitten of onkruid wieden?
Tegen een kleine vergoeding kunnen
ouderen uit Kralingen-Crooswijk
gebruik maken van de Klussendienst.
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