
Voorbeelden van matches tot 
stand gebracht op wehelpen.nl   
WeHelpen heeft van veel gebruikers hun persoonlijke verhaal mogen optekenen. 
Over de manier waarop zij via wehelpen.nl nieuwe mensen hebben leren kennen.  
Deze geven een indruk van de manier waarop WeHelpen ouderen kan versterken. 
Door mensen te vinden en te verbinden. Eenmalig of voor langer contact.  

Samen naar jazz luisteren en 
schaken (Doesburg)
Mijnheer Leemkuil heeft Parkinson 

waardoor hij veel aan huis gebonden 

is. Via wehelpen.nl heeft hij een 

maatje gevonden, met wie hij naar 

jazz luistert en schaakt. Ze gaan soms zelfs samen 

naar concerten. Hierdoor heeft ook zijn vrouw Ageeth 

soms even haar handen vrij.    

Gezelschap in het 
verzorgingstehuis (Tilburg) 
De moeder van Corine zit in een 

verzorgingstehuis. Corine heeft het 

best druk met afspraken met de 

huisarts, de was en een boodschap 

doen, gesprekken met de zorgverleners. Echt tijd voor 

haar moeder schiet er vaak bij in. Via wehelpen.nl 

vond ze een gepensioneerde verpleegkundige die nu 

regelmatig bij haar moeder op bezoek gaat en een 

wandelingetje maakt.  

Geen eenzame verjaardag 
(Enschede)
Linda was bijna jarig en zag op tegen 

(weer) een verjaardag alleen. Haar 

familie en vrienden wonen ver weg. Ze 

plaatste een oproep op wehelpen.nl. 

De vraag kwam (anoniem) via facebook terecht bij 

Esther. Zij ging bij Linda op visite en samen hadden ze 

een leuke middag met taartjes en een cadeautje. 

Wat klussen doen (Groningen)
Folkert klust graag en biedt zijn hulp 

aan op wehelpen.nl. Zo heeft hij al 

meerdere mensen kunnen helpen. 

En hij is zelf blij verrast met de nieuwe 

contacten die hij hiermee opdoet. Een 

groter netwerk in de buurt is leuk.  

Samen boodschappen doen 
(Cadier en Keer)
Mariet heeft polio en woont zelfstandig 

thuis. Ze krijgt geen betaalde hulp om 

boodschappen te doen maar het 

is te zwaar om alleen te doen. Via 

De Zonnebloem had ze al twee vrijwilligers en via 

wehelpen.nl ontmoette ze Jan, die nu ook regelmatig 

meegaat. En als hij een keer niet kan, regelt hij zelf 

iemand anders.  

 

Een familiegroep op wehelpen.
nl rondom dementerende vader 
(Tilburg) 
Erik werk met verstandelijk 

gehandicapten en zet wehelpen.nl 

in om hulp voor en door ‘zijn’ cliënten 

te regelen. Maar hij heeft ook samen met zijn familie 

een besloten groep aangemaakt om de zorg en 

informatie over zijn dementerende vader te delen. 

Dat werkt voor hen veel handiger dan steeds elkaar 

bellen.  
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Vrijwilligersorganisatie zoekt 
contacten voor ouderen 
(Leeuwarden) 
Marieke van Stichting ZVCL gebruikt 

wehelpen.nl om gezelschap te 

zoeken voor met name ouderen 

bij wie eenzaamheid dreigt. Zij zullen zelf niet 

gauw een vraag stellen. Zo vond en verbond ze 

mevrouw Wijning en Sandra. Na het overlijden van 

haar zus werd het voor mevrouw Wijning stil in haar 

appartement in een verzorgingstehuis. Sandra is een 

buurtbewoonster die graag iets voor een ander doet. 

Ze is als een dochter voor mevrouw Wijning. 

  

Samen blokhutjes opknappen 
voor een verpleeghuis (Assen) 
Hoewel wehelpen.nl meestal gebruikt 

wordt voor individuele vragen, kunnen 

er ook vrijwilligers voor een grotere 

klus worden gezocht. Zo vond Icare 

Vierackers via wehelpen.nl én de Vrijwilligerscentrale 

Assen jongeren om tuinhuisjes zomerklaar te maken. 

Bijna iedereen kan en wil helpen 
(Alkmaar) 
Immanuël was werkzoekend en wilde 

zich vooral graag nuttig maken. Dus 

deed hij samen met een mevrouw 

boodschappen en hielp hij een 

ander met haar computer. Ook kwam hij in contact 

met diverse mensen met een licht verstandelijke 

beperking. Het mooie is dat veel van deze 

‘hulpvragers’ ook weer iets terugdoen, zoals koken.   

Samen schilderen
Mevrouw Nieuwzwaag (92 jaar) 

verhuisde. Ze woonde zelfstandig en 

had goede ondersteuning geregeld 

in de zorg, maar ze kende weinig 

mensen. Ze bood schilderles aan op 

wehelpen.nl en kwam zo in contact met Heidi. Die 

vindt het heerlijk om te leren schilderen en neemt 

gelijk ook wat boodschappen mee.  

Recente oproepjes van/voor ouderen  
op wehelpen.nl  
Naar de Truckrun in Horst (en misschien stukje meerijden) 
Op 3 april is de jaarlijkse Truckrun in Horst. Ik vind het erg leuk om naar deze stoet te gaan kijken. Vindt jij vrachtwagens en 

blije mensen ook leuk? en heb jij een auto om er naar toe te rijden? Dan kunnen we misschien samen gaan.  

Nog eens over vroeger praten
Samen met haar overleden man beheerde zij een rijwielzaak in het hartje van Amsterdam. Haar korte termijn geheugen 

laat wat te wensen over, maar voor het overige kun je nog heel goed van gedachten met haar wisselen. En dat is iets 

wat zij graag doet. Zij zit vol met verhalen en praat graag.  

Vissen
Voor een bewoner met niet aangeboren hersenletsel zijn wij op zoek naar een maatje die met hem wil gaan vissen. Hij is 

rolstoel afhankelijk en kan kleine stukjes lopen.  

Museumbezoek
Ik zou graag iemand willen vinden die het leuk vind om in de weekenden wat te ondernemen, bijvoorbeeld iets 

cultureels. Sinds het plotseling overlijden van mijn vrouw, 2 jaar geleden, heb ik in de weekenden veel vrije tijd over. Ik zou 

het leuk vinden om activiteiten te ondernemen met iemand die mij activeert om uit huis te komen.
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