
   

Wilt u vrijwilliger worden bij Burenhulp in Domburg? 
In de gemeente Veere kijken inwoners naar elkaar om, zowel in familieverband als in 
buren- en kennissenkring, binnen kerkgenootschappen en via andere initiatieven. 
Burenhulp is hierop een aanvulling. 
 
In verschillende kernen in de gemeente Veere is er Burenhulp. Burenhulp is bedoeld 
voor alle inwoners die, om welke reden dan ook, hulp nodig hebben, die de 
professionele zorg niet biedt. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig, die bereid zijn zich in te 
zetten voor hun medemens, als die een helpende hand nodig hebben. 
 
Mensen die hulp nodig hebben, kunnen in veel gevallen een beroep doen op familie 
of buren. Wanneer dat (tijdelijk) niet kan, is er Burenhulp. 
Burenhulp in Domburg is gestart. We willen graag een netwerk van vrijwilligers 
opbouwen die we kunnen benaderen als we een hulpvraag binnenkrijgen. Nieuwe 
vrijwilligers zijn van harte welkom!  
Domburg heeft een vrijwillig burenhulpcoördinator. Naar de burenhulpcoördinator 
kunnen mensen met een hulpvraag bellen. De burenhulpcoördinator belt dan een 
burenhulpvrijwilliger om de vraag op te lossen. 
 
Indien u zich wilt opgeven als vrijwilliger kunt u het strookje hieronder invullen en in 
de bus doen bij de vrijwillig burenhulpcoördinator van Domburg, Ria Huls, 
Herenstraat 6. Zij is bereikbaar voor vragen via 0118-853004 of 06-41990615. 
 
Is Ria niet bereikbaar of heeft u vragen over Burenhulp in andere kernen, dan kunt u 
contact opnemen met Esther Braat, contactpersoon Burenhulp van stichting Welzijn 
Veere.  Telefoon: 0118-583687  @ E-mail: e.braat@welzijnveere.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:………………………………………………………………………………………….. 
Ik geef mij op als vrijwilliger en kruis hieronder aan waar ik me voor op geef. 
 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………E-mail: ……………………………………………… 
 
Ik wil mij vrijwillig inzetten voor: 
 
 Aansluiten of gebruiksaanwijzing van apparaten 

 Vervoer (naar ziekenhuis, huisarts, kerk) 

 Medicijnen halen 

 Gezelschap, een vriendschappelijk huisbezoek 

 Hond uit laten 

 Klusje in huis of tuin (grote werkzaamheden vallen hier niet onder) 

 Boodschappen doen 

 Kind(eren) opvangen 

 Wandelen (eventueel met rolstoel) 

 Krant voorlezen 

 Voor andere hulpvragen: …………………………………………………………… 
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