ZorgSaam
Draagt elkanders lasten (Gal. 6:2)

INFORMATIE
Voor hulpvragen en / of aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met:
Mevrouw R.M. van den Brink- Oudshoorn
Mevrouw J.H. van Laar- van Ek
Mevrouw R.A. Karens- van Vliet

0318-574068 (praktische hulp thuis)
0318-573232 (ouderenwerk)
0318-302295 (algemeen advies)

Thuishulp GG Veenendaal
Elkaar meedragen als gemeente

DE ORGANISATIE
Vrijwilligershulp gaat uit van en wordt georganiseerd door de Gereformeerde
Gemeente te Veenendaal e.o. en vindt plaats onder verantwoording van de
diaconie. Zij stellen de personen aan die het vrijwilligerswerk coördineren.
DOELSTELLING
Praktische hulp bieden aan gemeenteleden die in een (nood)situatie verkeren
en onvoldoende mogelijkheden hebben om terecht te kunnen bij familie, buren,
vrienden of professionele hulpverlening. De vrijwillige thuishulp biedt korte/
tijdelijke hulp en kan ook als tussenstap dienen naar een professionele instantie.
WELKE HULP
• Ondersteunen van de mantelzorger (oppas bij dementerenden,
gehandicapten en zieken)
• Bezoeken van ouderen, zieken en eenzamen (bv. voorlezen en wandelen)
• Begeleiden (vervoer naar specialist, therapeut of ziekenhuis)
• Met of voor iemand boodschappen doen om te voorzien
in de primaire levensbehoefte
• Kortdurende, tijdelijke huishoudelijke ondersteuning (bijv. tijdens ziekte,
na geboorte of overlijden)
• Overige hulpvragen voor zover passend binnen de doelstelling en naar het
oordeel van de coördinatoren.
Wij kunnen en willen niet de plaats innemen van professionele hulpinstanties.
De duur en de aard van de hulp gaat altijd in onderling overleg en afgestemd op
de specifieke situatie. Wij kunnen u ook adviseren over het verkrijgen van een
indicatie voor zorg bij de gemeentelijke instellingen.
VERTROUWELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
Onze vrijwilligers zijn zich bewust van uw privacy en dragen de
verantwoordelijkheid voor hun zwijgplicht. De vrijwilligers / coördinatoren kunnen
niet aansprakelijk gesteld worden. Mocht er onverhoopt bijzondere schade of letsel
ontstaan door een vrijwilliger, dan stelt de diaconie zich hiervoor aansprakelijk.
REISKOSTEN
De hulpvrager vergoedt de reiskosten die gemaakt zijn naar ziekenhuis e.d.,
waarbij gerekend wordt met een vastgesteld bedrag per gereden kilometer.
Hiervoor ontvangt de vrijwilliger een declaratieformulier van de coördinator, zodat
dit zelf met de hulpvrager geregeld kan worden.

PROCEDURE VOOR HULPVERLENING
• Elke aanvraag voor hulpverlening komt binnen via telefonisch
contact van 1 van de coördinatoren
• De coördinatoren hebben onderling overleg welke vrijwilliger ingezet wordt
• De vrijwilliger wordt benaderd voor het geven van hulp.
De hulpvrager kan niet rechtstreeks een beroep doen op de vrijwilliger
• Tijdsduur van huishoudelijke hulp is maximaal 6 weken.
PROBLEMEN
Indien er zorgen of problemen zijn over de uitvoering van de hulpverlening, neemt
de vrijwilliger contact op met de coördinator. Er wordt gezocht naar een oplossing.
Lukt dit niet, dan neemt de coördinator contact op met de diaconie.
HOE MELDT IK MIJ AAN ALS VRIJWILLIGER?
De hulp wordt geboden met en door vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom. U kunt zich aanmelden bij de coördinatoren.

