
37 waar HipHelpt actief of

aan het opstarten is

Daar zijn we trots op!

In 2021 groeide de vereniging naar 24 met 7 nieuwe leden. 

Daarnaast zijn er 8 locaties in de opbouwfase en 5 locaties waar

hulp wordt geboden zonder lokale stichting.

Hoera! 

Dit jaar werden 7

lokale HipHelpt

projecten lid van de

vereniging.

Dat blijkt maar weer uit de

onderstaande terugkoppeling van een

hulpvrager:

"De rommel is opgeruimd afgelopen

maandag.

Ik ben jullie daar vreselijk dankbaar voor

want het geeft een groot opgeruimd

gevoel in mijn hoofd en ruimte om weer

verder te gaan."

Jaarcijfers 

& verhalen
2021

´Niemand kan iedereen helpen, maar

iedereen kan iemand helpen!´

13.993

hulpcontacten

Een opgeruimd huis 

geeft een opgeruimd hoofd

locaties

3507

hulpbieders

www.hiphelpt.nl

452

deelnemende 

kerkelijke netwerken



Sharona leerde Sadia kennen via HipHelpt.

‘Sadia voelde zich wat eenzaam in het

begin van de corona periode en zocht

iemand om af en toe mee te bellen of een

kopje thee mee te drinken. Het klikte

meteen en inmiddels zijn we een jaar verder

en zijn we vriendinnen. Als we elkaar zien is

het altijd fijn.’
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hulp bij

boodschappen

Als we elkaar zien

is het altijd fijn!

Het geeft voldoening als je voor

een ander iets doet dat voor

hem of haar belangrijk is.

Top 5 

hulpcategoriën Kim Batteau heeft in de loop der jaren

geholpen met verschillende diaconale

projecten. De hulpvrager waar hij nu naar toe

gaat is wel een heel bijzondere match. Henk

is net als Kim enthousiast supporter van Ajax.

Henk is iemand waarbij het communiceren

wat anders gaat dan gewoon. De

verwerkingstijd is wat langer, dus een reactie

op een vraag duurt wat langer. Maar als ze

over voetbal praten, is er direct contact. 

Sport verbindt

80%

praktische

hulp

7%

 vervoershulp

13% 

sociale hulp

 Mede mogelijk gemaakt door:

77% 
van de matches

werd binnen 3 km

gevonden. 

Buurtgericht


