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In 2019 bestond Handjehelpen 40 
jaar. In die vier decennia zijn er in 
totaal maar liefst bijna twee miljoen  
ondersteuningsuren(!) gemaakt door 
al onze vrijwilligers en stagiairs voor 
onze hulpvragers. Meer dan 18.000 
mensen met een beperking hebben 
we geholpen. Getallen om bijzonder 
trots op te zijn!

Het was een gedenkwaardig 
jubileumjaar dat is gevierd met 
zowel hulpvragers, vrijwilligers, 
stagiairs, medewerkers en relaties. 
Elk team vierde dit jubileum in 
de eigen regio met een gezellig 
feestje. Het centrale jubileumfeest 
werd op 3 juli in het Louis 
Hartlooper Complex gehouden. 
Dat was één groot bruisend bad 
vol ontmoetingen, hapjes, drankjes, 
verkleedpartijen en mooie films 
voor de hulpvragers en hun 
kinderen.

In de afgelopen 40 jaar is het 
zorglandschap flink veranderd 
en onze stichting uitgegroeid 
van een ouderinitiatief tot een 
professionele organisatie met 
nog steeds hetzelfde doel. Door 
de decentralisatie van de zorg en 
het streven van de overheid om 
mensen zo lang mogelijk thuis 
te laten wonen is het beroep op 
de informele zorg steeds groter 
geworden. 

Al anticiperend en innoverend heeft 
Handjehelpen zich ontwikkeld tot 
een organisatie die in 2019 een 
recordaantal koppelingen van 2225 
heeft gemaakt en onderhouden. 
Samenwerken met andere formele- 
en informele zorgorganisaties 
en onderwijsinstellingen is ons 
uitgangspunt. Steun bieden bij 
complexe hulpvragen van kwetsbare 
jeugd, volwassenen en ouderen 
is onze specialisatie. Inspelen 
op plaatselijke behoeftes in 
verschillende gemeenten: maatwerk 
dat wij graag leveren. Ook dat is 
Handjehelpen.

In 2020 heeft Handjehelpen weer 
als doel om voor nóg meer mensen 
met een beperking het verschil 
te maken. Dat zij zich gehoord en 
gezien voelen.

Irene Domburg
directeur/bestuurder

INLEIDING
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Missie en visie
Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen en waar mensen zich 
voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij 
mensen die zonder onze steun niet of slechts ten 
dele mee kunnen doen. Wij koppelen hen aan 
mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid 
om willen zetten in daden. Met als resultaat dat 
hulpvragers en hulpverleners elkaar versterken 
en zinvol aan de samenleving deelnemen.

Doelgroep:
Kinderen en volwassenen met een beperking, 
chronische ziekte of gedrag dat om extra 
zorg en aandacht vraagt. Handjehelpen biedt 
ondersteuning in de thuissituatie, ook aan de 
mantelzorgers.

Effecten:

Door de praktische ondersteuning wordt 
de druk voor ouders, broers en zussen en 
verzorgers lichter. Dankzij Handjehelpen 
hebben zij meer tijd en energie voor andere 
activiteiten en zichzelf.

Quote van een hulpvrager:
“Door het contact met mijn vrijwilliger 
voel ik me beter. Ik slaap beter en merk 
dat ik door zijn bezoekjes meer kan doen. 
Dat ik meer energie heb. Mijn leven wordt 
leuker omdat ik weer meer durf”

Kernwaarden:
GEWOON DOEN:
Handjehelpen werkt met daadkracht!
WIJ LEVEREN MAATWERK:
Wij stellen de hulpvraag centraal.
WIJ ZIJN TOEGANKELIJK:
Handjehelpen heeft een open houding.
WEDERKERIGHEID:
Samenwerken staat voorop.
PROFESSIONEEL:
Doelgericht werken, vanuit visie en kennis.

Vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers 2019:   324
Totaal aantal vrijwilligers 2019:  1335
Gemiddelde tijdsbesteding per week:  2,5 uur

Speerpunten:
De maatschappij verandert voortdurend 
en Handjehelpen speelt daar met haar 
beleid op in. Zo ontstaan er de laatste jaren 
steeds vaker nieuwe initiatieven in buurten 
waardoor eenvoudige hulpvragen zoals samen 
koffiedrinken of een boodschapje doen, worden 
vervuld. Dit geeft Handjehelpen de ruimte 
om haar expertise in te zetten bij de meer 
‘complexe’ hulpvragen. Hulpvragen waarbij 
andere, formele zorgaanbieders betrokken zijn. 
We versterken onze kracht bij: mensen met een 
kwetsbaarheid in complexe situaties, jeugd, 
ouderen en samenwerking met formele- en 
informele zorgorganisaties.

RESULTAAT VOOR HULPVRAGERS:

50% voelt zich minder afhankelijk van 
 formele zorg
77% voelt zich minder alleen 
61% gaat beter om met ziekte 
 en/of beperking
87% doet dingen die anders niet 
 zouden kunnen
50% voelt zich prettiger/ziet er    
 verzorgder uit
76% staat door hulp beter in zijn/haar   
 kracht

MISSIE EN VISIE/KERNWAARDEN/SPEERPUNTEN
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Formele zorg

INFORMELE
ZORG

Enkelvoudige vragen
Informele hulp in de wijk, 

burgerinitiatieven, buurthuizen
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SPEERPUNTEN
HANDJEHELPEN:

Complexe hulpvragen

Afschaling door samen-
werking met formele zorg

Jeugd

Ouderen

  
 
Complexe hulpvragen:

 
 Door onze vrijwilligers en stagiairs gericht 

te scholen en begeleiden is Handjehelpen 
specialist in complexe hulpvragen. 
Enkelvoudige vragen worden doorverwezen 
naar andere partijen, daar waar die dan voor 
handen zijn. Dit kan door goede kennis van de 
sociale kaart en samenwerking. 

  Afschaling door samenwerking: 
 
 In 2019 heeft Handjehelpen samengewerkt 

met organisaties in de formele zorg, zoals 
bijvoorbeeld Abrona, Youké, Impegno, 
Kwintes en Lister. Samenwerking tussen 
formele- en informele zorg levert vooral meer 
mogelijkheden voor zorg en ondersteuning 
voor cliënten.

  
 Jeugd:
 
 Om het groeiende aantal complexe 

hulpvragen bij kinderen te kunnen bedienen 
heeft Handjehelpen hier expertise op 
ontwikkeld die in steeds meer projecten 
wordt toegepast.

 
 Ouderen:
 
 In de gebieden waar informele steun voor 

thuiswonende ouderen met een beperking 
niet voor handen is, zijn we er voor hen. 

Handjehelpen: Presentiebenadering en Zelfregie
Presentie en Zelfregie vormen samen de basis 
van werken bij Handjehelpen. 

Een korte toelichting:
Karakteristiek voor de Presentiebenadering is: 
er zijn voor de ander. Alles draait om de goede 
en nabije relatie, waarbij het aansluiten bij de 
hulpvrager en zijn of haar wensen centraal 
staat. Erkenning, waardering, gezien en gehoord 
worden zijn belangrijk. Een langdurige en 
onvoorwaardelijke vertrouwensband staat 
centraal en het bereiken ervan is al een doel op 
zich. Door de relatie aan te gaan, voortdurend af 
te stemmen en aan te sluiten bij wat van belang 
is voor de hulpvrager, ontstaat er vanzelf ruimte 
voor verandering of ontwikkeling.

Zelfregie betekent dat mensen zeggenschap 
hebben over hun leven en hun ondersteuning.
Vrijwilligers en stagiairs bij Handjehelpen die 
hulpvragers vanuit Zelfregie ondersteunen:
> stimuleren de hulpvrager richting te geven aan 

hun leven binnen de grenzen van het mogelijke
> het aanboren van hun eigen kracht
> het verkennen van hun drijfveren, waarden of 

onderliggende motivatie
> duiden de betekenis van het sociale netwerk 

en dit zo nodig versterken 

Zelfregie is complementair aan de 
Presentiebenadering. Alleen wanneer er 
daadwerkelijk vanuit Presentie gewerkt wordt, 
de ander zich gehoord en gezien voelt, wordt de 
hulpvrager in staat gesteld om Zelfregie aan te 
boren.
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1  PSYCHIATRIEMAATJE :  
speerpunt complex 
hele werkgebied
Handjehelpen krijgt steeds meer hulpvragers 
met een psychische kwetsbaarheid die een 
zware wissel trekt op hun levensgeluk. Daarom 
biedt Handjehelpen hulp aan kinderen en 
volwassenen met een psychische kwetsbaarheid 
én aan hun mantelzorgers. Om hun leven 
wat lichter, dragelijker te maken en te zorgen 
voor verbinding met het dagelijks leven. Dat 
doen we met de inzet van vrijwilligers en 
stagiairs. Een psychiatriemaatje krijgt intensieve 
ondersteuning.
 
2  PSYCHIATRIEMAATJE LISTER: 

speerpunt complex
gemeente Utrecht
Lister ondersteunt mensen met een psychische 
kwetsbaarheid die zelfstandig wonen. 
Handjehelpen steunt de cliënten van Lister 
die maar weinig de deur uitkomen en geen 
tot weinig sociale contacten hebben. De 
psychiatriemaatjes ondernemen samen met de 
hulpvragers allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld 
een spelletje doen, boodschappen of samen 
naar het buurthuis. 

3  AMBASSADEUR NIZU: 
speerpunt afschaling door samenwerking 
gemeente Utrecht
De ambassadeur Netwerk Informele Zorg 
Utrecht is een medewerker van Handjehelpen 
en vertegenwoordigt de stedelijke informele 

zorgpartijen in de wijk. Zij onderhoudt 
contacten en werkt samen met onder 
andere sociaal makelaars, buurtinitiatieven, 
buurtteammedewerkers, huisartsen en 
bijvoorbeeld de wijkverpleging.

4  INFORMEEL WAAR KAN, 
FORMEEL WAAR NODIG: 
speerpunt afschaling door samenwerking 
gemeente Amersfoort
In Amersfoort worden stagiairs ingezet 
bij hulpvragers van alle leeftijden. Bij het 
afschalingsproject ‘Informeel waar kan en 
formeel waar nodig’, werkt Handjehelpen in 
twee wijkteams en informatiewinkels van 
Indebuurt033. Handjehelpen is ambassadeur 
voor de informele zorg en onze hulp wordt 
ingezet als aanvulling op de formele hulp.   
 
5  ABRONA: 

speerpunt afschaling door samenwerking 
gemeente Nieuwegein
Abrona is gespecialiseerd in het begeleiden 
en ondersteunen van mensen met een 
(verstandelijke) beperking die problemen 
ervaren bij wonen, werken en leren. Een 
vrijwilliger of stagiair van Handjehelpen 
onderneemt met de hulpvrager activiteiten 
waar Abrona niet (meer) aan toe komt. In deze 
‘gewonnen’ uren kan Abrona andere bewoners 
begeleiden en daarmee zorgkosten besparen. De 
bewoners zijn positief over onze maatjes omdat 
dit contact hun kwaliteit van leven verhoogt 
en ze dingen ondernemen die ze anders niet 
zouden doen.

PROJECTEN/FONDSEN/DONATEURS

1  Psychiatriemaatje

2  Psychiatriemaatje Lister

3  Ambassadeur NIZU

4  Informeel waar kan, 

 Formeel waar nodig

5  Abrona

6  Ervaringsmaatjes voor 

 jonge mantelzorgers

7  Eigenwijs op reis

8  Gast- en logeergezin

9  Buddysquad

10  Op de rit!

11  Extr@teams Utrecht

12  Youké

13  Vriendenkringen

14  Belmaatje

15  Samen ouder worden
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6  ERVARINGSMAATJES VOOR JONGE 
MANTELZORGERS: 
speerpunt jeugd
gemeente Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Nieuwegein, Stichtse Vecht , Zeist, Woerden, 
De Bilt (via Stichting MENS)
Ervaringsmaatjes is een project waarin jonge 
stagiairs, die zelf zijn opgegroeid met zorg in 
het gezin, ondersteuning bieden aan jonge 
mantelzorgers. Vaak gaat veel aandacht en 
zorg uit naar het gezinslid met een ziekte 
of beperking. Dat is niet zo makkelijk. Een 
ervaringsmaatje weet als geen ander hoe 
dat voelt  en is er speciaal voor het kind dat 
opgroeit in een gezin waar mantelzorg nodig 
is voor een ouder of broertje of zusje. Een 
ervaringsmaatje biedt een luisterend oor, 
ondersteunt en onderneemt activiteiten. 
Handjehelpen werkt hierin samen met 
verschillende Steunpunten Mantelzorg. 

7  EIGENWIJS OP REIS: 
speerpunt jeugd
gemeente Houten, Stichtse Vecht, 
De Ronde Venen
Kinderen met een beperking zijn vaak niet in 
staat om zelfstandig naar school te reizen. 
Met als gevolg dat ze afhankelijk zijn van 
speciaal leerlingenvervoer per busje. Stagiairs 
van Handjehelpen leren deze kinderen om 
zelfstandig per fiets of openbaar vervoer te 
reizen. Heel belangrijk voor het zelfvertrouwen 
van deze kinderen en bovendien een bezuiniging 
op het leerlingenvervoer. 

“Quirine komt iedere week bij ons thuis. 
Nu ik zelf kinderen heb, realiseer ik hoe 
intensief opvoeden is. Helemaal als 
je kind een beperking heeft. Voor ons, 
als gezin, is het een mooie manier om 
vrijwilligerswerk te doen.”

8  GAST- EN LOGEERGEZIN: 
speerpunt jeugd/complex
hele werkgebied
Veel kinderen met een beperking, of kinderen 
uit een gezin waar iemand een beperking heeft, 
zouden het heerlijk vinden om zo nu en dan 
te kunnen spelen of logeren bij een gastgezin. 
Gewoon op een fijne plek waar het gezellig is 
en waar ze een beetje speciale aandacht krijgen. 
Vaak is het meedraaien in het gastgezin al 
bijzonder genoeg. Voor de vraagouders betekent 
het wat extra tijd voor zichzelf of  
voor de andere kinderen uit het gezin. 

9  BUDDYSQUAD: 
speerpunt jeugd
gemeente Utrechtse Heuvelrug
In deze gemeente loopt dit project, waarbij 
kwetsbare jongeren uit achterstandswijken 
gekoppeld worden aan stagiairs van 
Handjehelpen. In samenwerking met het 
jongerenwerk worden jongeren (10 -12 jaar) 
ondersteund door middel van individuele 
begeleiding en groepsactiviteiten. De 
wisselwerking met de ‘buddy’ kan de jongere 
in staat stellen een positieve draai te geven 
aan zijn toekomst. De resultaten zijn tot nu toe 
bemoedigend: ouders en leraren zien duidelijk 
gedragsverbeteringen bij de jongeren, terwijl 
de jongeren beschikken over een positiever 
zelfbeeld en meer sociale vaardigheden. 

10  OP DE RIT!: 
speerpunt jeugd/complex
gemeente Stichtse Vecht
Thuiszittende jongeren zonder diploma hebben 
een slecht toekomstperspectief. Stagiairs van 
Handjehelpen coachen en begeleiden deze 
thuiszitters (16-27 jaar) naar werk, opleiding of 
een zinvolle dagbesteding. In dit project voor 
kwetsbare jongeren werkt Handjehelpen samen 
met andere partijen om deze jongeren weer ‘op 
de rit’ te krijgen.

11  EXTR@TEAMS UTRECHT: 
speerpunt jeugd
gemeente Utrecht
In 2019 is Handjehelpen gestart door haar 
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coördinatoren in te zetten als ambassadeurs in 
de Utrechtse Extr@teams. Deze Extr@teams zijn 
buurtteams gericht op jeugd, waarin tweedelijns 
professionals met elkaar samenwerken om 
de jeugd in vier wijken in Utrecht sneller en 
beter te helpen. De ambassadeur kijkt samen 
met de professional naar de caseload. Ze leert 
hen kijken met een informele bril en wijst 
hen de weg in het aanbod van de informele 
zorgaanbieders. Er wordt meer informele 
ondersteuning ingezet door deze teams, hun blik 
is verruimd en de medewerkers van de teams 
zijn erg enthousiast.

12  YOUKÉ 
speerpunt afschaling door 
samenwerking/jeugd
gemeente Woerden, De Ronde Venen, 
Stichtse Vecht
In deze samenwerking met deze formele partij 
voor specialistische hulp voor kinderen en 
jongeren tot 23 jaar, sluit Handjehelpen aan bij 
wat hun jonge hulpvragers nodig hebben.
  
13  VRIENDENKRINGEN: 

speerpunt jeugd/ouderen
hele werkgebied
Iedereen wil graag een sociaal netwerk, 
maar dat lukt niet vanzelf. Met het project 
Vriendenkringen helpen wij hulpvragers om 
andere mensen te ontmoeten. Een vriendenkring 
bestaat uit twee of meer hulpvragers die bij 
elkaar in de buurt wonen en van soortgelijke 
activiteiten houden. Zoals wandelen, films 
kijken, spelletjes doen, goede gesprekken, koken, 
etc. Een vrijwilliger van Handjehelpen zorgt dat 
de vriendenkring regelmatig bij elkaar komt.

“Onze telfoongesprekken hebben er toe 
geleid dat hij een afspraak heeft gemaakt 
in het ziekenhuis voor zijn benauwdheid. 
Daar word ik toch zo blij van!”

14  BELMAATJE: 
speerpunt ouderen/jeugd
hele werkgebied
Een steeds grotere groep jongeren, volwassenen 
en ouderen voelt zich eenzaam en kan kampen 
met een gevoel van verlorenheid. Vaak is er de 
behoefte om met iemand te kunnen praten. Het 
project Belmaatje doen we in samenwerking met 
de Luisterlijn. Een vrijwilliger van de Luisterlijn 
biedt als belmaatje een luisterend oor. Een 
gezellig praatje, even samen lachen, of juist 
meedenken bij lastige vraagstukken. Al pratend 
kan een belmaatje het aangaan van sociale 
contacten stimuleren.

15  PROGRAMMA  
‘SAMEN OUDER WORDEN’: 
speerpunt ouderen
gemeente Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Stichtse Vecht
Handjehelpen participeert in het programma 
Samen Ouder Worden dat in veertig lokale 
trajecten in het hele land van start is gegaan. 
Hierin worden nieuwe samenwerkingen 
gezocht met ouderen, vrijwilligers- en 
bewonersinitiatieven, de gemeente en met 
beroepskrachten in zorg en welzijn. Dit om 
beter aan te sluiten bij de wensen van ouderen. 
Met de inzet van vrijwilligers wordt er toe 
bijgedragen dat ouderen hun leven op zinvolle 
manier kunnen invullen. Tegelijkertijd worden zij 
ook gestimuleerd om als vrijwilliger een bijdrage 
te leveren aan het leven van anderen. Met lokale 
partners wordt een aanpak ontwikkeld die past 
bij die omgeving.
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Fondsen 

Handjehelpen wordt voor haar primaire taak gefinancierd door de gemeenten waarin 
zij actief is. Daarnaast krijgen wij regelmatig ondersteuning vanuit fondsen en het 
bedrijfsleven. Dit om te innoveren, leemtes in de zorg op te vangen of om nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan. Handjehelpen is veel connecties met nieuwe fondsen 
aangegaan. Wij worden gesteund door de volgende fondsen: 

Donateurs

Bij Handjehelpen doen we elke dag ons best om kinderen en volwassenen met 
een beperking te koppelen aan een maatje dat hen bijstaat. Dat kunnen we niet 
alleen. We zijn afhankelijk van onze gedreven stagiairs en vrijwilligers. En we 
kunnen niet zonder de gelden die wij ontvangen. 

Ook giften van donateurs zijn ontzettend waardevol. Elke hulpvrager die 
op hulp moet wachten is er één teveel. Daarom is Handjehelpen in 2019 
gestart met het opzetten van een donateurscampagne. Er worden contacten 
gelegd met bedrijven, scholen, stichtingen en serviceclubs. Ook worden er 
fondsenwerfacties op touw gezet voor Handjehelpen.

Oranje Fonds

Zorg en Zekerheid

 RCOAK

Dioraphte Elize Mathilde

TP Zeist

NSGK

VSB Fonds

Stichting Voorzorg Utrecht

Rabobank

Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in Zeist

Konferentie Nederlandse Religieuzen (PiN)

VSB Fonds Woerden

RDO Balije van Utrecht

KfHeinfonds

Kansfonds

STAG Fonds Stichtse Vecht

Fonds Sluyterman van Loo

De Winter – Heynsiusstichting van Baaren Stichting

Van Tellingen – Pul Stichting

Dr. C.J. Valliantfonds
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Sandra van den Berg Ward Verbeek Milou Overeem Annemiek Harberink

Rona Mandersloot Heleen Veenman Anne Belo Joannieke Dogterom

TEAM UTRECHT STAD

Utrecht is een stad met grootstedelijke 
problematiek. Er is een grote diversiteit aan 
hulpvragen die we op maat matchen aan 
de vele vrijwilligers en stagiairs van diverse 
opleidingen. Team Utrecht speelt een actieve 
rol in het NIZU, het stedelijk netwerk van 
informele zorgorganisaties in de stad. In team 
Utrecht werkt elke medewerker in een eigen 
wijk/werkgebied, waarin intensief wordt 
samengewerkt met buurtteams, specialistische 
jeugdzorg, ggz-teams, POH (Praktijkondersteuner 
Huisarts), opvoedpoli, sociaal makelaars en 
diverse buurtinitiatieven.

De samenwerking met één team van Lister (ggz) 
was nieuw en succesvol. Het heeft geleid tot 
mooie matches en enthousiaste professionals. 
De samenwerking wordt uitgerold naar alle 
andere teams van Lister in de stad.

In vier teams voor specialistische 
jeugdzorg hebben ambassadeurs van 
Handjehelpen en Home-start met psychologen, 
pedagogen en systeemtherapeuten aan de hand 
van casuïstiek en gesprekken gevoerd over 
(on)mogelijkheden van inzet voor informele 
zorg. Er bleek veel behoefte aan onze kennis 

en expertise en dit leidde in deze Extr@teams 
ook tot concrete matches. Bijna 90% van deze 
professionals, heeft voortzetting van deze pilot 
aangeraden in de jeugdzorgteams, die ook in de 
rest van de stad worden opgezet. Het merendeel 
zou het contact in het eigen team willen 
continueren.

We hebben dit jaar een recordaantal van 26 
Ervaringsmaatjes gekoppeld. Dit zijn stagiairs 
die zelf jonge mantelzorger waren of nog zijn 
en een andere jonge mantelzorger steunen. Het 
project trok veel enthousiaste stagiairs met 
mantelzorgervaring in de eigen gezinssituatie. 
Deze ervaringsmaatjes boden de 26 jonge 
kinderen, die een familielid met een beperking 
hebben, veel (h)erkenning, begrip, extra 
aandacht en een mooie tijd.
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Cijfers: Utrecht stad

koppelingen 
2019

hulpuren 
2019

Totaal: 750 43599

Ook dit jaar zijn er in het project Gast- en 
logeergezin mooie matches gemaakt. Het blijft 
spannend, want een goede match tussen twee 
gezinnen luistert nauw. Waar dat lukt ontstaat 
er vaak ook iets ontroerend moois. Wij hebben 
de overtuiging dat we met dit aanbod nog heel 
veel kunnen gaan bereiken en betekenen voor 
gezinnen die deze steun goed kunnen gebruiken.

Quote van moeder die wordt gesteund  
door een gastgezin. “Ik ben zo blij 
met deze opvang, Peter en Ernstine 
doen dingen met de kinderen 
die ik zelf niet kan waarmaken.” 

De Ronde Venen

Stichtse Vecht
De Bilt

Zeist

Utrechtse Heuvelrug

Amersfoort

Houten

Vianen

Zederik

Lopik

Utrecht
Woerden

Montfoort

Oudewater

Bunnik

Weesp

Wijk bij Duurstede

IJsselstein

Leerdam

Nieuwegein

1 82

11

3

13

6

14 15

Deze projecten worden 
uitgevoerd in dit gebied. 
De legenda op pagina 7 
geeft uitleg.
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Het werkgebied van team Zuid/Oost is bosrijk 
en zeer divers qua hulpvragers en samenwerking 
met andere organisaties. In Utrechtse Heuvelrug 
is Handjehelpen de grootste informele partij in 
de zorg. 

Het al lopende project Buddysquad, waarbij 
kwetsbare jongeren worden begeleid door een 
stagiair van Handjehelpen, is uitgebreid naar 
Doorn en Leersum. De ‘buddy’ geeft de jongere 
zelfvertrouwen en ze werken samen aan het 
verwerven van sociale vaardigheden.

De koppelingen van ‘Ervaringsmaatjes’ zijn 
succesvol. De jonge mantelzorgers die via 
Handjehelpen een maatje hebben voelen zich 
beter begrepen en ervaren herkenning door de 
gesprekken met hun maatje dat ook ervaring 
heeft als mantelzorger.

De jaarlijkse activiteit ‘Betrokken Kinderen’, 
in Bunnik, is voor de 5e keer een succes 
geweest. Daarbij leren bijna 200 zeven- en 
achtstegroepers uit de gemeente Bunnik van 
Handjehelpen-medewerkers hoe het is om iets 
voor een ander te betekenen. Op deze manier 
maken jongeren kennis met vrijwilligerswerk.

Het project Vriendenkringen is ook gestart in 
Utrechtse Heuvelrug. Hierbij worden hulpvragers 
met eenzelfde ondersteuningsbehoefte 
aan elkaar gekoppeld en begeleid door een 
vrijwilliger.

“Tijdens mijn stage bij het project 
Buddysquad in Utrechtse Heuvelrug 
heb ik mijn groep jongeren zien 
veranderen van losse individuen, de 
één verlegen, de ander baldadig, tot 
een gezellige groep kids. Zo mooi dat 
ik daaraan heb kunnen bijdragen” 

TEAM ZUID/OOST

Rosemarie Boesten

Britt Drijkoningen 

Wieke van Kempen Vera Maas

Marieke Dijkstra
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Er zijn dit jaar meer vrijwilligers ingezet die 
zelf een beperking hebben, zoals iemand 
met autisme en een persoon met een visuele 
beperking.

In Wijk bij Duurstede is in 2019 ‘Eigenwijs op 
Reis’ van start gegaan. Hierbij leren jongeren 
die anders met een busje naar het speciaal 
onderwijs gaan, zelfstandig te reizen met hulp 
van een stagiair.

Daarnaast zijn er ook veel studenten ingezet die 
graag ervaring willen opdoen maar geen stage 
lopen vanuit hun opleiding. Bij Handjehelpen 
doen ze zo toch hun praktijkervaring op.
In Amersfoort is de pilot verlengd waar 

stagiairs worden ingezet bij hulpvragers van 
alle leeftijden. Bij dit afschalingsproject 
‘Informeel waar kan en Formeel’ waar nodig, 
werkt Handjehelpen in twee wijkteams en 
informatiewinkels van Indebuurt033. 

Handjehelpen is ambassadeur voor de informele 
zorg en onze hulp wordt ingezet als aanvulling 
op de formele hulp.  

Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden 
ontstaan met GGz centraal en met Humanitas.

 
Elma uit Bilthoven komt 
dankzij haar vrijwilliger 
Erik elke woensdag buiten. 
Vanwege haar dementie 
kan ze niet meer alleen 
op stap. Elma: “Elke 
woensdag met Erik is 
een feestje, ik verheug 
mij altijd op zijn komst”

Cijfers: Zuid/Oost

koppelingen  2019 hulpuren 2019

Zeist 74 3875

De Bilt 90 3866

Wijk bij Duurstede 22 1273

Utrechtse Heuvelrug 162 8290

Bunnik 41 1930

Amersfoort 20 714

Totaal: 409 19948

De Ronde Venen

Stichtse Vecht
De Bilt

Zeist

Utrechtse Heuvelrug

Amersfoort

Houten

Vianen

Zederik

Lopik

Utrecht
Woerden

Montfoort

Oudewater

Bunnik

Weesp

Wijk bij Duurstede

IJsselstein

Leerdam

Nieuwegein

1 94

13

6

14

8

15

Deze projecten worden 
uitgevoerd in dit gebied. 
De legenda op pagina 7 
geeft uitleg.
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Binnen team Zuid zijn er dit jaar meer 
koppelingen gemaakt dan in 2018 en is er sprake 
van een groei in psychiatrievragen. Ook is er 
meer contact met casemanagers dementie, 
onder andere in Nieuwegein en Houten. In 2019 
zijn de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen 
gefuseerd tot de gemeente Vijfheerenlanden.

In Houten is een nieuw netwerk ontstaan 
“Houten Werkt Samen” waar partijen uit 
formele- en informele zorg, maar ook onderwijs, 
politie, huisvesting en het sociaal team elkaar 
ontmoeten tijdens inspirerende bijeenkomsten. 
Handjehelpen levert een actieve bijdrage in de 
opzet en uitrol van deze bijeenkomsten.

Ook is er in Houten een eerste Vriendenkring 
opgezet waarbij een stagiair vier hulpvragers 
ondersteunt. Eens per week spreken ze bij 
iemand af en ze gaan er samen op uit. Tussen 
sommige hulpvragers ontstaat een mooie 
vriendschap.

Nieuw in de gemeente Vijheerenlanden is 
de samenwerking met ‘SamenDoen’ waarbij 
Handjehelpen mooie koppelingen met hen 
maakt door de inzet van stagiairs.

In Nieuwegein is het project ‘Met minder 
bereik je meer’, een samenwerking met 
Abrona, verlengd. Deels afschalen van formele 
naar informele zorg en daarmee zorgkosten 
besparen. Abrona is gespecialiseerd in het 
begeleiden en ondersteunen van mensen 
met een (verstandelijke) beperking of een 
maatschappelijk probleem bij wonen, 
werken en leren. Ook de samenwerking met 
jeugdhulpverlener Youké loopt nog door.

Oudewater heeft veel jeugdhulpvragen en in 
Nieuwegein zijn er juist veel hulpvragen van 
ouderen.

 
Vrijwilliger Hans Eimers, maatje voor 
man met dementie: ‘Tijdens één van 
die wandelingen werd ik gebeld door 
Handjehelpen en in een opwelling gaf ik 
hem mijn telefoon in zijn handen. Ineens 
zei hij hardop, terwijl ik hem nooit eerder 
heb horen spreken: ‘Hans is mijn vriend’’

TEAM ZUID

Tineke de Vink Martine Schüller

Yvonne Leeman

Tamara van Krieken

Jantsje Boersma
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Cijfers: Zuid

koppelingen  2019 hulpuren 2019

Houten                          150 6718

Nieuwegein                 152 8928

Vianen                             25 2045

Leerdam                           22 900

Zederik                               6 132

IJsselstein                        56 2887

Montfoort                         15  1075

Oudewater                      23  1522

Lopik 37 1471

Totaal: 486 25678

Stichtse Vecht
De Bilt

Zeist

Utrechtse Heuvelrug

Amersfoort

Houten

Vianen

Zederik

Lopik

Utrecht
Woerden

Montfoort

Oudewater

Bunnik

Leerdam

De Ronde Venen

Nieuwegein

Wijk bij Duurstede

IJsselstein

Weesp

1 85

13

6

14

7 Deze projecten worden 
uitgevoerd in dit gebied. 
De legenda op pagina 7 
geeft uitleg.

Fred (r) is psychiatriemaatje 
voor Sjaak. Samen ondernemen 
ze van alles. Fred: ‘Maar Sjaak 
mag kiezen wat we gaan doen. 
Ik kom tenslotte voor hem’. 

Alle POH’s (Praktijkondersteuning Huisarts) in 
Montfoort, Oudewater, Lopik en IJsselstein zijn 
aangeschreven en gewezen op het zorgaanbod 
van Handjehelpen.

 
Quote van ouders met een hulpvraag 
voor hun kind: “De één op één aandacht 
die de vrijwilliger voor mijn zoon heeft 
betekent meer voor hem dan alle 
therapeuten bij elkaar”

Een mooie trend die ook in andere teams 
waarneembaar is zijn hulpvragers die zich 
aanmelden als vrijwilliger. Zij hebben aan den 
lijve ervaren wat hulp hen heeft gebracht en 
gunnen op hun beurt een ander dit ook.
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Team West/Noord-Holland is een actief 
team dat in verschillende kernen werkt en 
waarin veelvuldig wordt samengewerkt met 
andere formele- en informele organisaties. 
‘Lokaal werken, verbinding, samenhorigheid en 
gedreven’ zijn de woorden die zij geven aan hun 
‘teamspirit’.

Er zijn meer psychiatriehulpvragen door 
de samenwerking met Altrecht, Kwintes en 
Impegno. Door de contacten met Youké zijn er 
veel koppelingen gemaakt voor kindvragen en 
jongeren tot 23 jaar.  

Dit jaar werden er 30 hulpvragers meer dan in 
2018 gesteund door een vrijwilliger of stagiair. 
Het percentage hulpvragers met hulp steeg 
daardoor van 72 naar 74%.

In 2019 zijn in Stichtse Vecht de projecten 
Steungezinnen (gast- en logeergezinnen), 
Eigenwijs op reis, GGZ in de wijk én Op de rit 
(kwetsbare jongeren) van start gegaan.

Handjehelpen startte in 2016 in Weesp. 
De enige plaats in Noord-Holland waar we 
actief zijn. Toen werden er 11 hulpvragers 
geholpen, inmiddels zijn dat er 61 in 2019 en 
is Handjehelpen een graag geziene informele 
zorgpartij in Weesp.

TEAM WEST/NOORD-HOLLAND

Natascha Dhondt Romy van Os

Gaby Kramer

Wilma Louwerse

Yvonne Sieben Carmen Odermatt

Freek (l) met zijn vrijwilliger Roy. Freek: 
“Ik heb zoveel zelfvertrouwen gekregen 
door mijn contact met Roy dat ik nu zelf 
vrijwilligerswerk ben gaan doen!”
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Cijfers: Zuid/Oost

koppelingen  2019 hulpuren 2019

De Ronde Venen                         87 5390

Woerden  178       9688

Weesp 61              3479

Stichtse Vecht 236  13286

Totaal: 564  31843

1 86

13

10

14 1512

7 Deze projecten worden 
uitgevoerd in dit gebied. 
De legenda op pagina 7 
geeft uitleg.

Stichtse Vecht
De Bilt

Zeist

Utrechtse Heuvelrug

Amersfoort

Houten

Vianen

Zederik

Lopik

Utrecht
Woerden

Montfoort

Oudewater

Bunnik

Leerdam

De Ronde Venen

Nieuwegein

Wijk bij Duurstede

IJsselstein

Weesp

 
“Eerst waren mijn weekenden zo lang en 
zo leeg. Nu we met de kring regelmatig 
op stap gaan kan ik niet wachten tot het 
weer zaterdag is.”

De eerste Vriendenkring werd opgezet in 
Stichtse Vecht. Inmiddels is deze vriendenkring 
een hechte club geworden die tal van uitstapjes 
maakt en regelmatig bijeenkomt. Ze gingen 
gezamenlijk naar de dierentuin in Amersfoort 
en brachten een bezoek aan het Nationaal 
Militair Museum in Soest.
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STAGEBUREAU

Handjehelpen heeft een toonaangevend 
stagebureau waar jaarlijks honderden 
studenten van diverse opleidingen waardevolle 
werkervaring ‘achter de voordeur’ opdoen 
voor hun latere loopbaan. Tijdens hun stage 
maken zij kennis met de informele zorg en leren 
ook samenwerken met formele organisaties 
die tevens bij de zorg rond onze hulpvragers 
betrokken zijn. 

De stagiairs kunnen mede aangeven welke 
competenties zij willen ontwikkelen en worden 
intensief begeleid en getraind. Handjehelpen 
is bijzonder trots op deze professionals van de 
toekomst die in 2019 gezamenlijk ruim 42.000 
ondersteuningsuren hebben geboden!

Steeds meer studenten kiezen voor een stage in 
de informele zorg. De begeleiding wordt door 
15 coördinatoren uitgevoerd. De coördinatoren 
zorgen voor een inwerkprogramma, 
begeleidingsstructuur en werkwijzen om 
methodisch onze stagiairs te begeleiden. 
Derde- en vierdejaars HBO studenten 
begeleiden onze eerstejaars HBO studenten 
en zijn vanwege hun actuele kennis vanuit hun 
opleiding een belangrijke vraagbaak.

Pedagogisch practicum: De Universiteit Utrecht 
onderzoekt voor Handjehelpen met een groep 
eerstejaars pedagogische wetenschappen de 
effectieve (informele) manieren om thuiszitters 
te ondersteunen, om zo onze hulpvragers en 
hun stagiairs handvatten te geven voor het 
project ‘Op de Rit’. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking.

Uit de eindevaluatie van het afgelopen 
stagejaar krijgen de stagebegeleiders en de 

begeleidende derdejaars 
studenten gemiddeld 

een 8.3 voor de begeleiding. 
Een prachtige beoordeling!

Aantal stagiairs: 385
Aantal hulpuren:      42.403
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Handjehelpen heeft stagiairs van 
verschillende onderwijsinstellingen en 
studierichtingen:
HBO studierichtingen:
Verpleegkunde, Social Work, Pedagogiek, 
Toegepaste Psychologie, Vaktherapie, 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 
Verpleegkunde en Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening

MBO studierichtingen:
Begeleider Specifieke Doelgroepen, 
Begeleider Gehandicapten Zorg, 
Sociaal Werk, Sociaal Maatschappelijke 
Dienstverlening en Persoonlijk Begeleider 
Specifieke Doelgroepen

Onderwijsinstellingen:
Hogeschool Utrecht
Christelijke Hogeschool Ede
Hogeschool van Amsterdam
Windesheim
Driestar
MBO Amersfoort
Fontys
ROC Midden Nederland
MBO Utrecht 

 
Reacties van onze stagiairs:

Sandra, 2e jaars pedagogiek: ‘Door op te 
trekken met diverse hulpvragers heb ik mogen 
ervaren dat er achter iedere voordeur een 
nieuw of ander verhaal schuil gaat. Voor mij 
is het belangrijk geweest om daarvoor open 
te staan en de hulpvragers hun verhaal te 
laten vertellen’

Ebru, 1e jaars toegepaste psychologie:  ‘Ik ben 
zelfverzekerder geworden, heb geleerd gren-
zen aan te geven en geleerd hoe ik present 
moet zijn’

Martijn, 3e jaars social work:  ‘Ik heb mijzelf 
kunnen ontwikkelen en deed dingen waarvan 
ik niet wist dat ik ze kon. Bijvoorbeeld  
motiverende gespreksvoering toepassen bij 
één van mijn hulpvragers’
 
Sander,  1e jaars verpleegkunde: ‘Ik heb 
geleerd mijn grenzen aan te geven en hoe 
ik mij op moet stellen ten opzichte van een 
hulpvrager en de mensen in zijn netwerk. Ik 
heb geleerd wat de verhoudingen zijn tussen 
de informele en de formele zorg’

Stagiair Larissa is ‘Ervaringsmaatje’, een stagiair die 
zelf jonge mantelzorger is geweest. Zij steunt Anne 
die mantelzorger is voor haar zusje én vader. 
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SUPPORTEAM/RVT/SCHOLING

In 2019 
werkten er 32 
medewerkers 

bij 
Handjehelpen.

Angelique Heerdink Hennie Roor Julia Muller

Ina Houdijk Christianne Maris

Danielle van Helden

Jeanet Nijeboer Derya Gunes

Het supportteam ondersteunt op een effectieve 
manier de vier teams en de directeur. In 
regelmatig overleg stemmen zij de taken af 
en inventariseren bij de teams waaruit en hoe 
de ondersteuning kan plaatsvinden. Dit gaat 
om een groot aantal verschillende processen 
zoals de registratie van vrijwilligers, stagiairs en 
hulpvragers, telefonie, ICT, statistiek en data. De 
organisatie van de 22 lezingen en bijeenkomsten 
vallen hier ook onder.

De collega’s van communicatie maken ook deel 
uit van het supportteam en verzorgen onder 
andere de PR, online marketing, drukwerk, de 
website, de werving van vrijwilligers, stagiairs en 

hulpvragers. Door het schrijven van projecten, 
het aanvragen van fondsen en het opzetten van 
de donateurswerving wordt financiële steun 
gezocht voor nieuwe projecten en activiteiten. 
De salaris- en personeelsadministratie, de 
jaarrekeningen, huisvesting, het organiseren van 
de overhead en boekhouding zijn basistaken, een 
pijler onder Handjehelpen. Het supportteam 
heeft als doel om de processen binnen 
Handjehelpen zo ‘gesmeerd’ mogelijk te laten 
verlopen. Nieuwe activiteiten bij dit team zijn 
het programma ‘Samen Ouder Worden’ en de 
donateurswerving. Beide zijn gestart in 2019. 
Hierover staat meer informatie bij de projecten 
pagina 9 en donateurs op pagina 11.
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“Onder het motto ‘gewoon doen’ helpen 
de professionals van Handjehelpen talloze 
hulpvragers per jaar aan een vrijwilliger 
of stagiair. Ik ben er trots op dat ik als 
toezichthouder van Handjehelpen mag 
bijdragen aan hun mooie werk.”

“Ik vind het fijn dat ik met 
mijn kennis en ervaring in 
het publieke domein van 
betekenis kan zijn voor 
Handjehelpen. Dat zij 
zo’n groot verschil weten 
te maken door klein 
menselijk contact.” 

“Vanuit mijn werk en ook privé 
bemerk ik bij steeds meer mensen een 
maatschappelijk verantwoordelijkheids-
gevoel. De wens om iets voor een ander 
te betekenen. En daarmee zelf ook weer 
te groeien. Een prachtige en belangrijke 
trend waarin Handjehelpen inspireert en 
faciliteert.”

“Het enthousiasme en de 
toewijding van iedereen 
die bij Handjehelpen 
betrokken is werkt 
aanstekelijk.”

Raad van Toezicht Handjehelpen

Scholingsaanbod:
Handjehelpen organiseert educatieve lezingen, 
trainingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers, 
stagiairs en relaties. In 2019 werden er maar 
liefst 22 bijeenkomsten georganiseerd. In totaal 
kreeg Handjehelpen 745 gasten voor een lezing 
of training over de vloer. Bij de Omdenkshow in 
het Science Park op 4 april zaten 180 mensen in 
de zaal. Hans van Dam gaf op 19 maart een lezing 
voor 160 genodigden over omgaan met mensen 
met psychische kwetsbaarheid.

Bart Duijs: 
Voorzitter

Britt Blomsma:  
Lid

Marco van Putten:  
Lid

Audrey Rohen:  
Lid

INTRODUCCTIE

bijeenkomst

Niet Aangeboren 

Hersenletsel Tonend 

rollenspel

Omdenkshow

Lezing 

Martijn Kole

Autisme

Armoede
Dementie

lezing Hans van Dam: 

psychische kwetsbaarheid

Licht Verstandelijke 

Beperking

“Je kunt duizend keer tevergeefs je hand uitsteken, 
maar de keer erna kan die zomaar worden gegrepen.”

Bijeenkomsten
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CIJFERS

3%
12%

10%

4%

6%

14%
7%

19%

8%

4%

14%

Soort beperkingen
Autisme

Chronische ziekte

Dementie

Gedragsproblemen

Lichamelijk beperking

NAH

Psychische beperking

Sociale beperking

Taalachterstand

Verstandelijk beperking

Zintuigelijke beperking

Overname zorg/ oppas 

Pedagogische speelhulp/ ondersteuning

Hulp bij vrijetijdsbesteding buitenshuis

Hulp bij hobby binnenshuis

Gezelschap/ Luisterend oor

Begeleiding bij dagelijkse activiteiten in en rond huis

Ondersteunen bij structureren dagelijks leven

Netwerkmaatje

Logeren/ gastgezin

Mobiliteitsvraag 

Mantelzorgmaatje 

Soort hulpvragen

26%

6%
2%

1%

22%

9%

23%

1%

2%3%

5%

Leeftijdsverdeling vrijwilligers

Aantal %

t/m 20jr

21-30jr

31-40jr

41-50jr

51-60jr

61-70jr

>70jr

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

Bij Handjehelpen staat de hulpvrager centraal. In 2019 groeide het aantal hulpvragers dat bij ons 
aanklopte met 11%. In 2019 stonden er in totaal 2438 hulpvragers bij ons ingeschreven. Waarvan 677 
nieuwe. Van de hulpvragers kreeg 67% steun. Handjehelpen maakte een record aantal koppelingen. 

Maar liefst 2225! Het aantal nieuwe jeugdhulpvragen steeg van 259 tot 271 met 5%.

Het totaal aantal vrijwilligers in 2019 bedroeg 1335. Van diverse opleidingen kwamen 385 stagiairs bij 
Handjehelpen stage lopen en zo kennismaken met de informele zorg. 



25

  Cijfers per gemeente   Uren           Totaal aantal koppelingen

GEMEENTE 2019 2016 2017 2018 2019

TEAM UTRECHT 43599 734 751 721 750

De Ronde Venen 5390 73 73 80 88

Woerden 9688 86 113 139 179

Weesp 3479 11 35 51 61

Stichtse Vecht 13286 197 218 229 252
TEAM WEST 31843 367 439 499 580

Houten 6718 85 108 138 150

Nieuwegein 8928 115 131 152 152

Vianen 2045 27 29 32 25

Leerdam 900 12 22

Zederik 132 1 6

IJsselstein 2887 57 58 54 56

Montfoort 1075 29 22 18 15

Oudewater 1522 14 18 22 23

Lopik 1471 27 26 34 37

TEAM ZUID 25678 354 392 463 486

Zeist 3875 66 70 70 74

De Bilt 3866 53 69 72 89

Bunnik 1930 27 28 33 41

Wijk bij Duurstede 1273 30 24 17 22

Utrechtse Heuvelrug 8290 135 166 158 163

Amersfoort 714 2 20

TEAM OOST 19948 311 357 352 409

Totaal 121.068 1766 1939 2035 2225

Leeftijdsverdeling hulpvragers

t /m  1 0 j r

1 1 - 2 0 j r

2 1 - 3 0 j r

3 1 - 4 0 j r

4 1 - 5 0 j r

5 1 - 6 0 j r

6 1 - 70 j r

7 1 - 8 0 j r

8 1 - 9 0 j r

>  9 0 j r Aantal %

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0
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Handjehelpen vierde in 2019 haar 40 jarig jubileum met tal van 
bijeenkomsten in de regio en een groot centraal feest op 3 juli 
in het Louis Hartloper Complex in Utrecht. Verder waren er 
winacties en mochten we via sponsors kaartjes weggeven voor 
concerten van o.a. Marco Borsato en Anouk. Via Facebook 
konden hulpvragers kaartjes voor leuke uitjes winnen. Hier een 
impressie van alle festiviteiten.

Felicitatie van een maatjeskoppel:
Lieve mensen, Wat een heerlijke dag hier in de 
boomgaard. Van harte met 40 jaar Handjehelpen, 
een hele mijlpaal. Geweldig hoe jullie hulpvragers 
en vrijwilligers bij elkaar brengen, zeker in deze 
‘participatiemaatschappij’. Jullie doen het ‘gewoon’, 
maar het is zeker heel bijzonder.
groetjes, Arjan en Andreas 

40-JARIG JUBILEUM
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Berichtje van vrijwilligster: Wat een leuke avond 
hadden wij op de Hogeschool in Utrecht bij de 
theatervoorstelling Omdenken! Overdonderd was ik 
door de ovatie die ik kreeg aan het einde van de avond 
toen bleek dat ik de vrijwilliger was die het langst 
vrijwilliger was! Ontzettend Leuk! Ik wens jullie nog 
mooie jaren toe met veel matches! 
Groet, Netty Vreeken
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COLOFON

Ontwerp: Smaak ontwerpers, Utrecht

 Henriëtte van Asch van Smaak ontwerpers uit Utrecht maakt al jaren vrijwel   

 belangeloos al ons drukwerk.

Redactie: Jeanet Nijeboer

Fotografie: Arnaud Mooij, Tjitske Sluis, Jeanet Nijeboer, Jan Burgers

Copyright: Met uitzondering van de foto’s is het toegestaan delen uit dit jaarverslag  

 over te nemen mits de bron en de website worden vermeld.

Drukkerij: Marco Maakt, Groenekan

PALLAS ATHENEDREEF 12    I    3561 PE UTRECHT    I    030-263 29 50

WWW.HANDJEHELPEN.NL    I    INFO@HANDJEHELPEN.NL
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Vrijwilliger Jorrit: “Uit ervaring kan ik zeggen dat de 
investering van tijd in een maatje, het helpen van iemand, 
mij uiteindelijk ook geholpen heeft. Het geeft heel veel 
voldoening en ik heb iemand ontmoet waarmee ik nog 
lang contact wil houden! Een wederkerig contact dat net 
zo waardevol is als een goede vriendschap.”

Vrijwilliger Rens: “Ik raad het iedereen aan om zich als 
maatje op te geven bij Handjehelpen. Het is een vorm van 
vrijwilligerswerk, maar het voelt natuurlijk en in balans.”
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