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Ben je in de gelegenheid om één (of meer) van onderstaande hulpvragen op te lossen? 
Neem contact met ons op via de mail (alghulpdienst@u-centraal.nl), of de telefoon (030-2361743). 
Als je tijd beschikbaar hebt en er staat geen passende vraag voor je bij, neem dan ook contact met ons op. Er 
zijn altijd nog meer/andere vragen dan er in dit overzicht worden weergegeven. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

Vraagnr. Hulpvraag Buurt 

  Boodschappen   

40641 

Mw. (82 jr.) is hartpatiënt en haar man heeft oogproblemen en kan niet meer 
naar buiten. Ze willen graag hulp bij het doen van de boodschappen 1 x per 
week. Ondiep 

40623 

Voor een mw. van 46 jr. met o.a. straatvrees zoeken we een vrijwilliger die voor 
haar het voedselbankpakket wil ophalen. Pakket is op te halen bij de 
voedselbank op de Koningsweg 2 Elke zaterdag tussen 13:00 - 14:00 uur. Rijnsweerd 

40558 

Voor een vrouw van 40 jr. met veel lichamelijke klachten zoeken we een 
vrijwilliger met een auto om voor haar elke donderdag rond 12:45 uur pakket (3 
zware tassen!!) ophalen bij de voedselbank op de Jeanne d' Arcdreef (hoek 
Berezinadreef). De eerste keer gaat mw. mee. Daarna communiceert ze graag 
via de WhatsApp. Overvecht-Noord 

  Computerhulp   

40658 

Mw. (85 jr.) heeft een laptop en daar wil ze graag bluetooth op geïnstalleerd 
hebben, zodat ze in de tuin met een koptelefoon een luisterboek kan 
beluisteren. Mw. ziet erg slecht. Wittevrouwen 

40646 

Een vrouw van 58 jr. zoekt een vrijwilliger die een computer (desktop kast) op 
kan schonen. Deze is zo'n 6 jaar oud, werkt prima, is alleen ontzettend traag 
geworden. Student aan huis kan mw. niet betalen. Bibliotheek Smaragdplein 
kan haar niet helpen. Rivierenwijk 

  Klussen   

40627 

Bij een mw. van 69 jr. is het peertje van de badkamerlamp (plafond) stuk. Ze 
krijgt de lamp zelf niet goed open om het peertje te vervangen. De tl-buis aan 
het plafond in de keuken is ook kapot. Ze heeft al een nieuwe tl gekocht, Mw. 
heeft een trap en het benodigde gereedschap beschikbaar. Lombok 

40520 
Meneer van 65 jaar is net in een andere woning gekomen. Hij vraagt of een 
vrijwilliger voor hem enkele lampen op kan hangen aan het plafond. Overvecht-Zuid 

40710 

Mw. (67 jr.) heeft vorig jaar hulp gehad bij het ophangen van een hor tegen de 
vogels. Aan de bovenkant sluit het gaas niet meet goed aan, Ze vraagt of er een 
vrijwilliger kan komen om het vast te maken. Mw. heeft zelf geen gereedschap. Lombok 

Ben je niet langer beschikbaar als 
vrijwilliger? 

Geef het dan s.v.p. aan ons door! 

mailto:alghulpdienst@u-centraal.nl


40602 

Een hulpvraagster van 45 jr. zoekt een vrijwilliger die twee rolgordijnen voor 
haar wil ophangen. Het zijn kleine ramen. Er moet in beton worden geboord. 
Mw. heeft zelf geen boormachine, wel een huishoudtrap. Daarnaast zoekt ze 
een vrijwilliger die drie plafondlampen (in  de hal, woonkamer en slaapkamer) 
wil ophangen, er zitten al contactpunten waarop de lampen aangesloten 
kunnen worden. De gordijnen zijn het meest urgent, maar misschien kan een 
vrijwilliger beide  hulpvragen oppakken. Centrum 

40502 

Mw. (75 jr.) heeft 3 lampen die nog opgehangen moeten worden. En ze heeft 
een plankje voor een fotolijstje die ze graag opgehangen wil hebben, daar moet 
voor geboord worden. Mw. heeft zelf geen gereedschap. Overvecht-Zuid 

40714 

Mw. (65 jr.) zoekt een vrijwilliger die een nis van 1 bij 3 m in de hal wil verven. 
De muur is nu wit en moet donkerbeige worden, 1 verflaag zou genoeg moeten 
zijn. Mw. heeft de verf, de rollers, afplaktape en een trap in huis. Mw. heeft zelf 
de slaapkamer gedaan, maar dat is niet helemaal goed gegaan. Als er nog tijd 
voor is vraagt ze de vrijwilliger of die een aantal plekjes wil bijwerken. Leidsche Rijn 

40636 
Een mw. van 81 jr. vraagt of er een vrijwilliger is die bij haar het plafond in de 
badkamer wil komen witten. Kanaleneiland 

40564 
Mw. (55 jr.) wil graag haar badkamerplafond geschilderd hebben. Het is een 
kleine badkamer. Mw. heeft geen trap, wel verfspullen. Lunetten 

40435 

Een mw. van 74 jr. zoekt een vrijwilliger die bij haar de hal en toilet wil witten. 
Haar huis is gerenoveerd en nu is dit nog een klus die gedaan moet worden. 
Volgens mw. gaat het om ± 14 m2 . Oudwijk 

  Hulp bij opruimen   

40688 

Mw. (52 jr.)  heeft een hobbyruimte met knutselmaterialen die ze in het 
verleden gebruikte voor knutselworkshops. Nu ze niet meer kan werken wil ze 
de materialen o.a. een grote papiervoorraad graag opgeruimd hebben. Ze mag 
i.v.m. met haar gezondheid niet tillen dus ze zoekt een vw die haar een aantal 
keren zo'n twee uur (langer kan mw. niet achter elkaar bezig zijn) per keer wil 
helpen met opruimen en uitzoeken. Mw. kan zelf zorgen dat de spullen die weg 
moeten een andere bestemming krijgen. Mw. heeft i.v.m. met haar slechte 
gezondheid wekelijks veel vaste afspraken. Rivierenwijk 

40158 

Mw. (68 jr.) Française van origine, zoekt een geduldige vrijwilliger die haar wil 
helpen om haar huis(houden) op orde te krijgen. Mw. praat graag en vindt het 
ook zeker fijn om tussen het opruimen door te praten met de vrijwilliger.  Rijnsweerd 

 Hulp bij Dementie  

 

De wereld van mevrouw is klein geworden, door haar dementie en lichamelijke 
beperkingen. Ze komt nog maar weinig de deur uit; haar man, ook op leeftijd, 
heeft daar niet altijd de energie meer voor. Daarom zoekt dit echtpaar een 
vriendelijk maatje die met mevrouw een wandelingetje gaat maken, een 
praatje, samen in de tuin rondkijken. Of misschien wel een spelletje doen of een 
handwerk oppakken. Door jouw komst heeft haar echtgenoot ook even wat 
meer ruimte. Je bent heel erg welkom! Heb jij om de week ongeveer 2 uur de 
tijd op maandag of woensdag na 14.00 uur? Meld je dan gelijk aan! Vlakbij Griftpark 

 Sociale ondersteuning  

Dhr B. 

Vriendelijke man (75) oorspronkelijk uit Marokko is veel alleen. Zijn vrouw en 
kinderen wonen in buitenland. Hij wil graag kletsen en wandelen, liefst met een 
vrouw met wat levenservaring. Hij spreekt de taal goed; hij heeft vroeger les 
gegeven in het Nederlands. Kan iedere dag behalve do 11.30-14u, dan is er 
huishoudelijke hulp. Oog in Al 

Mw V. 

88-jarige dame heeft bijna iedereen uit haar sociale netwerk verloren. Na een 
mislukte operatie brengt ze hele dagen in huis door. Ze kan nog niet mee met 
DomstadPlusbus wat ze altijd deed. Wel probeert ze weer boodschapjes met Overvecht Zuid 



rollator te doen. Ze zoekt gezelligheid. Ze wil wel (rustig) wandelen en een kopje 
thee drinken.  

Mw H. 

Voor mw (77) zoeken we een gezellige vrijwilligster. Ze heeft bijna geen 
sociale contacten, dus ze kan wel wat gezelligheid gebruiken. Wel heeft 
ze een kat. Als jullie de alom bekende klik hebben, kan het een fijn 
contact worden.  Kanaleneiland 

Dhr D. 

Meneer (74) heeft het gevoel: 'niemand mag mij'. Hij zou graag willen praten 
over astronomie, wetenschap, dieren en natuur. Het is een intelligente man die 
zijn verhaal kwijt wil. Hij houdt verder van sport kijken, van bridgen en schaken. 
Hij heeft interesse in antropologie en in zijn thuisland India. Wie heeft er zin in 
intelligente gesprekken en een potje schaken? Dat fleurt zijn dag op.  Overvecht Noord 

  Technische hulpvraag   

40626 

Mijnheer (52 jr.) heeft twee ledlampen in de woonkamer hij wil ze graag 
aansluiten op een dimmer. Hij heeft een dimmer gekocht die daarvoor geschikt 
is. Hij heeft gereedschap in huis, maar niet specifiek voor electraklussen. Overvecht-Noord 

  Tuinhulpvraag   

40711 

Mw. (87 jr.) heeft een strook met beplanting in haar tuin, van 1 bij 5 meter. Ze 
vraagt hulp bij het verwijderen van onkruid en het knippen van een rozenstruik. 
Er moet ook nog een andere struik uit een pot gehaald worden en in stukjes in 
de kliko. Mw. heeft tuingereedschap. Rivierenwijk 

 
 
 

 
LET OP!  

De Algemene Hulpdienst is telefonisch en via de email niet meer 
bereikbaar op de vrijdagen 


