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MAATJE GEZOCHT!HULP BIJ OPVOEDING

Vrijwilligers en stagiaires helpen kinderen
en Volwassenen met een beperking

hulp bij opvoeding   I   gezelschap   I   samen er op uit   I   ondersteuning van de mantelzorger 



HULP NODIG? 
OF HULP BIEDEN?
Handjehelpen maakt verbindingen tussen 
vrijwilligers die hulp willen bieden, en kinderen 
en volwassen met een beperking. Bijvoorbeeld 
autisme of jong dementerenden. Handjehelpen 
biedt hulp in de thuissituatie in regio Utrecht.

Een paar voorbeelden: 
• Ondersteuning bij spel of hobby’s
• Gezelschap
• Samen er op uit 
• Hulp bij de opvoeding
• Ondersteuning van de mantelzorger
• Maatje voor jong dementerenden
• Logeergezin
• Oppashulp

Heeft u hulp nodig?
Bij het bepalen van de benodigde hulp heeft 
u de regie! U kunt het beste bepalen waaraan 
u behoefte heeft. De regiocoördinator van 
Handjehelpen denkt mee en gaat op zoek naar 
de juiste vrijwilliger of stagiaire. Een goede klik 
vinden wij heel belangrijk!

Wil je hulp bieden?
Wil je een ander helpen? Handjehelpen zoekt 
een passende hulpvraag bij jou in de buurt. 
We vragen: inlevingsvermogen, stevig in je 
schoenen staan en het hart op de goede plek 
hebben. We bieden: afwisselend en zinvol werk, 
begeleiding op maat en themabijeenkomsten  
over specifieke onderwerpen. 

Stage lopen?
Volg je een HBO- of MBO-studie? Dan kan 
Handjehelpen jouw stageadres worden. Stagiaires 
worden intensief begeleid, hebben regelmatig 
intervisie en krijgen een beoordeling.

Iedereen kan zich aanmelden
Om je aan te melden met een hulpvraag is geen 
indicatie of verwijzing nodig. Vrijwilligers hoeven 
geen speciale opleiding of ervaring te hebben.

Handjehelpen: gewoon doen!
Handjehelpen zorgt voor een passende koppeling 
tussen mensen met een beperking en vrijwilligers, 
die hun maatschappelijke betrokkenheid willen 
omzetten in daden. Sinds de oprichting door 
ouders met een hulpvraag is Handjehelpen 
in 35 jaar uitgegroeid tot een professionele 
organisatie met 18 medewerkers. In 2013 werd 
door meer dan 1200 vrijwilligers en stagiaires ruim 
105.000 uur hulp geboden. Handjehelpen is actief 
in de regio Utrecht. 

Meer info of meteen aanmelden? 
Kijk op www.handjehelpen.nl bij 'hulp bieden' of 'hulp nodig'.
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