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1 | Respijtzorg thuis: hulp van een vrijwilliger 
 

INZET VAN EEN VRIJWILLIGER 

Een vrijwilliger kan je helpen bij de zorg voor je naaste. Bijvoorbeeld door een paar uur thuis bij je naaste te blijven, zodat jij op pad kunt voor eigen bezigheden. 
Ook kan een vrijwilliger je naaste ophalen voor een wandeling of fietstocht, zodat jij je handen vrij hebt.  

Vrijwilligers kunnen ook kleine klusjes in en om het huis voor je doen, zoals een lamp vervangen of de tuin helpen onderhouden. Dit valt niet onder het begrip 
‘respijtzorg’. Maar het kan wel aangename hulp zijn om je te ontlasten als je veel tijd en energie steekt in de zorg voor je naaste. 

Respijtzorg thuis kan ook gedaan worden door een betaalde kracht. Informatie hierover vind je in het onderdeel ‘Respijtzorg thuis: hulp van een betaalde 
kracht (hoofdstuk 2). 

 

VRIJWILLIGER VINDEN 

In Nieuwegein zijn er divers vrijwilligersorganisaties waar je kunt aankloppen voor hulp. Vaak heb je eerst een kennismakingsgesprek met een coördinator van de 
organisatie die met je afstemt waar je hulp bij wilt hebben, op welke dag, hoe vaak etc. Vervolgens gaat de coördinator op zoek naar een geschikte vrijwilliger.  

Je kunt voor een vrijwilliger contact opnemen met de volgende organisaties: 

ORGANISATIE AANBOD CONTACTGEGEVENS 

 
Algemene Hulpdienst 
Nieuwegein 

 
Aanbod: een vrijwilliger kan gaan fietsen, wandelen met en/of gezelschap bieden aan 
degene voor wie je zorgt. 
 
Ook in te schakelen voor: 

• Vervoer en/of begeleiding naar arts, ziekenhuis, dagbesteding etc. 
• (Samen) boodschappen doen 
• Kleine klusjes in huis (schilderij ophangen, lamp vervangen) 
• Licht tuinonderhoud (grasmaaien, schoffelen, licht snoeiwerk) 
• Computerhulp en hulp bij het installeren van apparatuur 

 

 
030 606 74 09 
info@hulpdienstnieuwegein.nl 

www.hulpdienstnieuwegein.nl 
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  Kosten: meestal geen (alleen kilometervergoeding als je naaste met de vrijwilliger in de 
auto op pad gaat).  
 
Geen verwijzing of indicatie nodig. 
 

 
Handjehelpen 
Nieuwegein 

 
Aanbod: Handjehelpen biedt één-op-één hulp aan kinderen en volwassenen met een 
beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. 
 
0p maat inzet van een vrijwilliger die bij je thuis komt en je naaste gezelschap houdt of 
met hem of haar op stap gaat (wandelen, fietsen, uitje). 
 
Psychiatriemaatjes bieden hulp aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en aan 
hun mantelzorgers. 
 
Kosten: geen.  
 
Geen indicatie of verwijzing nodig. 
 

 
030 263 29 50 
06 81 81 00 56 
info@handjehelpen.nl 
 
www.handjehelpen.nl 
 
 

 
HIP Nieuwegein 

 

 
HIP Nieuwegein (Hulp in Praktijk) is een netwerk van kerkleden die vrijwillig hulp 
bieden. Het gaat hierbij onder andere om: 
 

• Het doen van boodschappen 
• Wandelen of samen een kop koffie drinken 
• Begeleiden bij een bezoek aan een arts 
• Klusjes in en om het huis 
• Hulp bij het invullen van formulieren 

 
Kosten: geen.  
 
Geen indicatie of verwijzing nodig. 
 
 

 
030 227 04 57 
nieuwegein@stichtinghip.nl 
 
www.hipnieuwegein.nl 
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KOSTEN 
Meestal zijn er geen kosten verbonden aan de inzet van een vrijwilliger. Soms betaal je een kilometervergoeding wanneer de vrijwilliger met de auto met je naaste 
op stap gaat. 
 

HULP BIJ HET VINDEN VAN EEN VRIJWILLIGER 
Wilt u hulp hebben bij het vinden van een vrijwilliger? De medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein denken graag met je mee. Neem gerust 
contact met ons op. 

 
STEUNPUNT MANTELZORG NIEUWEGEIN 
 
06 – 83 55 68 74 
maandag tot en met vrijdag 9 – 16 uur 
 
info@mantelzorgnieuwegein.nl 
www.mantelzorgnieuwegein.nl 
 
Bel of mail ons gerust bij vragen 
of behoefte aan overleg! 
 

 
Is bepaalde informatie in dit overzicht niet juist of onvolledig? Laat het ons weten! Bij voorkeur per mail: info@mantelzorgnieuwegein.nl. 
Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein – versie 9 juli 2020 

 
De Zonnebloem 
afdeling Nieuwegein 

 

 
Aanbod: Uitjes voor mensen met een lichamelijke beperking, van ergens een kopje 
koffie drinken tot bezoek aan een museum en een dagje uit. Je naaste gaat samen met 
een vrijwilliger op pad, zodat jij als mantelzorger even de tijd aan jezelf hebt.   

Er worden ook uitjes in groepsverband georganiseerd.  

Kosten: beperkt, en afhankelijk van het uitje.  
 
Geen indicatie of verwijzing nodig. 
 

 
Afdeling Nieuwegein - Noord 
030 603 72 27 
www.zonnebloem.nl/nieuwegein-noord 
 
 
Nieuwegein – Zuid 
06 446 544 34 
www.zonnebloem.nl/nieuwegein-zuid 
 


