
69%
van de matches werd

binnen 3 km gevonden

Daar zijn we trots op!

Wij verbinden buurtgenoten die elkaar anders niet

zouden hebben gevonden. De effecten van een match

gaan verder dan die ene hulpvraag die opgelost is.

hulpbieders

53

´Niemand kan iedereen helpen, 

maar iedereen kan iemand helpen!´

335

hulpcontacten

www.hiphelpt.nl/vlaardingen

Jaarcijfers

in beeld en

verhaal

Mede mogelijk 

gemaakt door:

2022

https://www.facebook.com/HiPNieuwegein
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Praktische hulp 

Sociale hulp 

Vervoershulp 
hulp in de 

tuin ‘ Hulp vragen is zo moeilijk!
Bij jullie mocht ik vragen,
het was niet te veel. 

Het doet echt wat met je
als er iemand voor je is als

je het nodig hebt.’ 
hulp bij dingen

ophangen

Een nieuwe woning

Dolblij was Yasmina toen ze een woning

kreeg toegewezen. Ze woonde al een

tijd in de noodopvang met haar twee

kinderen. Maar naarmate de datum van

haar verhuizing dichterbij kwam, nam de

spanning toe: hoe kon ze deze woning

ooit op tijd  klaar maken voor haar

gezin? Er moest nog zoveel gebeuren!

Na een mislukte oproep via Facebook

kwam ze in contact met de helpdesk

van HipHelpt. Zij zijn op zoek gegaan

naar een paar handige hulpbieders die

Yasmina wilden helpen. Al snel gingen

handige mannen en vrouwen aan de

slag met het leggen van laminaat. Ook

Present Vlaardingen werd ingeschakeld

en samen zorgden de vrijwilligers voor

een thuis voor het gezin. 

Top 5 

hulpcategoriën

hulp bij opruimen

mankracht

hulp bij meubels

in elkaar zetten

131
hulpaanvragen zijn

gekoppeld aan een

hulpbieder

De helpdesk is het eerste aanspreekpunt.

Hulpaanvragen komen binnen bij de helpdesk

van HipHelpt. De helpdeskmedewerker

beoordeelt of de vraag geschikt is voor de

vrijwilligers. Geschikte hulpvragen worden

afgebakend en neergelegd bij de vrijwilligers

van HipHelpt Vlaardingen. Zij kunnen via de

HipHelpt-app of e-mail aangeven of ze kunnen

helpen. Als een hulpbieder aangeeft dat hij

beschikbaar is, wordt er een match gemaakt.

Bestuur & Team

Marianne Schipper - voorzitter

Panc van Duikeren - penningmeester

Cor van der Hoek - secretaris

Marian de Jong - plaatscoördinator 

Mari Anne Pullens - helpdesk

Marty Vestergaard - helpdesk


