W e r k g r o e p le d e n
gezocht
Gezocht: werkgroepleden HipHelpt Amersfoort
Om het werk van HipHelpt in Amersfoort lokaal te organiseren en verder te
verduurzamen zijn we op zoek naar werkgroepleden. De werkgroep gaat in
samenwerking met de relatiebeheerder van HipHelpt aan de slag om aan de hand
van een stappenplan HipHelpt in Amersfoort lokaal uit te gaan voeren.
HipHelpt in Amersfoort
HipHelpt is al jarenlang actief in Amersfoort. Op dit
moment staan er 123 vrijwilligers ingeschreven uit
16 deelnemende kerken. In de afgelopen jaren
werden bijna 1000 hulpaanvragen behandeld.
Ook in 2020 kwamen er tot nu toe al 100
hulpvragen binnen. Dit resulteerde dit jaar al in
330 contactmomenten tussen hulpbieder en
hulpvrager. Tot nu toe werden de hulpaanvragen,
matches en verdere activiteiten gefaciliteerd vanuit
de landelijke helpdesk. Om HipHelpt Amersfoort
verder te verduurzamen en nog meer mensen te
helpen is het noodzakelijk om dit werk lokaal uit te
gaan voeren.

Over HipHelpt
HipHelpt biedt een laagdrempelige vorm van hulp
aan kwetsbare mensen zonder beschikbaar
sociaal netwerk. Door heel Nederland zetten
vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen
voor staan. Zij zijn gedreven door naastenliefde en
geïnspireerd door het Evangelie. En zij bieden
hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht
hun cultuur of religie. Niemand hoeft alleen
te staan.
Meer informatie over HipHelpt?
Klik hier om onze brochure te bekijken.

Wat gaat de werkgroep doen?
Samen wordt gewerkt om de lokale uitvoering van HipHelpt in Amersfoort
mogelijk te maken. Hiervoor werkt de werkgroep naar aansluiting bij of
oprichting van een lokale stichting waaronder HipHelpt in Amersfoort kan
functioneren. Tevens wordt er toegewerkt naar de samenstelling van een lokaal
team met coördinator en helpdeskmedewerkers die training ontvangen.
Meedoen?
Wil jij meedenken met het werk van HipHelpt Amersfoort?
Samen zetten we de schouders eronder en zorgen we dat niemand alleen
hoeft te staan.
Interesse of vragen?
Neem contact op met onze relatiebeheerder Johan Suithoff
E-mail: J.suithoff@hiphelpt.nl
Mobiel: 06-22763251

