
(Grati s) Vraag en aanbod

Een overzicht van acti viteiten, voorzieningen, ondersteuning 
en zorg tegen (geringe) vergoeding, waaronder:
• was en strijk  • administrati eve assistenti e
• ontmoeti ng  • zorg
• (tuin) klussen  • sport en bewegen
• maalti jd  • personenalarmering 

Centrale vindplaats voorzieningen

Durf te vragen! Durf te helpen! 
U zult merken dat er veel 
beschikbaar is.  Het is 

mogelijk op uw eigen dorp 
te zoeken. Dichtbij.

Vertrouwd.

Helpende Handen is een initi ati ef van 

HELP ELKAAR
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helpendehanden.zorgsaamtwenterand.nl

Helpende Handen is een soort marktplaats 
voor de inwoners van Twenterand om 
elkaar te helpen of om iets leuks te doen 
met uw buurtgenoten. Het is ook een 
centrale vindplaats van acti viteiten, 
voorzieningen, ondersteuning en zorg.

Ga naar de website:
1. Zoek vraag of aanbod 
    dat bij u past
2. Maak profi el aan 
   (zie achterzijde)
3. Niet gevonden 
    wat u zocht?
     Plaats uw eigen 
     vraag / aanbod



helpendehanden.zorgsaamtwenterand.nl

De website helpendehanden.zorgsaamtwenterand.nl is te raadplegen via

   Helpende Handen voorziet in zowel vraag als aanbod van hulp. 
   U kunt kiezen of u geholpen wilt worden (ik heb een vraag) of dat u 
   zelf mensen uw hulp aanbiedt (ik wil iets doen).

   Naast aanbod van personen biedt Helpende Handen ook aanbod van 
   bedrijven/organisaties in uw buurt aan. Op deze manier heeft u altijd
   een compleet overzicht van mensen die u kunnen helpen.

Wanneer een bericht u aanspreekt kunt u via deze website reageren op een 
bericht. Hiervoor moet u zichzelf éénmalig registreren om een profi el aan te 
maken. Na uw registratie kunt u via uw profi el op het bericht reageren. 

Met uw profi el kunt u ook uw eigen bericht plaatsen op Helpende Handen 
waarop bezoekers van deze website vervolgens weer kunnen reageren.

Uw reactie wordt per e-mail afgeleverd bij de plaatser van het bericht 
zodra u uw reactie heeft verzonden. Daarna zal de plaatser van het bericht 
per e-mail contact met u opnemen om verdere afspraken te maken.

Helpende Handen is na uw eerste reactie niet meer betrokken bij de 
communicatie onderling, maar heeft er wél voor gezorgd dat vraag en 
aanbod bij elkaar zijn gekomen.

Hulp bieden of zoekt u hulp?

Reageer op een bericht of plaats uw eigen vraag/aanbod

Bericht veranderen of verwijderen

Ik heb een vraag Ik wil iets doen

Profi el aanmaken Plaats uw bericht

   Als eigenaar van uw berichten kunt u in uw profi el uw eigen
   berichten veranderen en verwijderen.

Een match!

De website helpendehanden.zorgsaamtwenterand.nl is fi nancieel mogelijk gemaakt door:


