
     Vacature 

 

 

Noaberhulp (AHD) vraagt om hulp. 
 

De klussendienst van de Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld (AHD) zit dringend 
verlegen om vrijwilligers met groene vingers…. 

 
Inmiddels liggen er al wat ‘corona- jaren’ achter ons.                                                                           
Jaren waarin onze ouderen vaak echt alleen stonden en maar beperkt geholpen konden worden. 
De vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst verlenen hulp aan die mensen die zelf niet meer in 
staat zijn om naar ziekenhuis of dokter te gaan, de kleine tuin niet meer kunnen onderhouden, 
een klein klusje in of om het huis niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren en hebben vaak ook  
behoefte aan contact.  
Deze mensen hebben dikwijls ook maar een beperkt eigen ‘hulpnetwerk’ en hebben het ook 
financieel niet breed.  
We hebben het hier eigenlijk over de ouderwetse Noaberhulp. 
 
Nu het voorjaar er weer aan staat te komen en er geleidelijk aan, hopen we, meer ruimte komt is 
het weer tijd voor werk aan de groene en later bloeiende omgeving (o.a. de geraniums). Planten 
en bloemen maken blij en dragen bij aan het welbevinden en de gezondheid van mensen .   
 
Een van de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst Kees Kivits, bijna 82 jaren jong en altijd 
bezig.  Kees geeft aan dat, nadat hij een intensieve maar ook mooie periode als uitbater van Café 
de Kivit in Tegelen had afgesloten, hij in 2013 het werk als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst 
opgepakt heeft. Dat besluit en de daarbij horende activiteiten hebben hem altijd echt veel 
voldoening gegeven.  
Je kunt immers iets betekenen voor een ander die daarvoor zeer dankbaar is.  
Het klusje is vaak maar bijzaak, er is vooral behoefte aan sociaal contact! Dat contact komt dan 
via het samen drinken van een tas koffie en wat klassjeneere tot stand, net zoals vroeger in het 
café maar nu met meer persoonlijke aandacht en diepgang.  
Kees heeft wat gezondheidsproblemen gehad en heeft het afgelopen jaar de fysieke klussen even 
niet kunnen uitvoeren, maar nu hij redelijk goed opgeknapt is, wil hij weer aan de slag, Later, over 
een paar jaar, wil hij een stap maken richting vervoer, begeleiding en luistergesprekken. 
Ook zijn vrouw Kittie is al sinds 2001 actief bij de Algemene Hulpdienst. Zij maakt deel uit van een 
team dat het Meldpunt bemant, begeleid mensen naar ziekenhuis, arts etc. en af en toe voert ze 
ook luistergesprekken met hulpvragers. Kees en Kitty zitten dus nog lang niet achter de 
geraniums. 
 
Daar waar nodig hebben we in deze Coronatijd wel mensen begeleid naar het ziekenhuis of 
huisarts en zijn boodschappen gedaan voor mensen die aan huis gebonden zijn. (Natuurlijk onder 
het strikt naleven van de huidige regels).  
Het Meldpuntteam van de Algemene Hulpdienst en de luistergesprekken zijn in deze periode 
gewoon doorgegaan (wel vaker telefonisch en waar mogelijk met video bellen). 
Klein tuinonderhoud en kleine klusjes hebben we echter, gezien de Coronacrisis, deels moeten 
uitstellen. 
  
We willen nu graag de draad weer oppakken, onze achterstand wegwerken en nieuwe aanvragen 
honoreren. 



In 2022 bestaat de Algemene Hulpdienst 45 jaar. Veel van onze vrijwilligers zijn al lange tijd ‘in 
dienst’ en het is daarom een gegeven dat een aantal vrijwilligers behoorlijk op leeftijd komt en er 
enkelen zelfs vanwege gezondheidsproblemen, deels af moeten haken. 
Verjonging van ons vrijwilligersbestand is dus zeer zeker nodig. 
 
 

Kees en Loek zitten niet achter de geraniums maar helpen mensen mét de geraniums. 
 
Een andere vrijwilliger is Loek Hendrikx, geboren en getogen in Venlo Zuid uit een creatieve 
tuindersfamilie. Loek leerde dat aanpakken en iets voor anderen beteken waardevol is.  
Eerst bij de Meulewiekers, maar kon ook later samen met anderen, bij de organisatie van het 
Texfreefestival zijn creativiteit tonen. Hij zorgde voor samenhang en bracht verbindingen tot stand 
die mensen mooie momenten bezorgden.  
Inmiddels is Loek net gepensioneerd, woont in Tegelen Noord, maar blijft niet achter de geraniums 
zitten. Hij is als ZZP-er actief met een klein tuinklussenbedrijfje en zet zich daarnaast ook sinds 
2020 in voor de Algemene Hulpdienst en haar cliënten.   
Loek helpt momenteel maar liefst 4 ouderen  met het onderhoud van hun kleine tuintjes en doet 
klusjes in en om hun huis.   
 
Voorzitter Henk Brauer geeft aan dat, omdat de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst dit werk 
doen, onze ouderen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.  
Een vrijwilliger van de AHD heeft grote flexibiliteit bij de uitvoering van de werkzaamheden.  
Hij of zij bepalen zelf hoe vaak, op welke dagen en voor welke klussen je ingezet wilt worden en 
spreekt zelf met de client af wanneer e.e.a zal worden uitgevoerd.                     
Het van betekenis zijn voor deze mensen, geeft gewoon een heel goed gevoel. 
Verder zijn er voor onze vrijwilligers gezellige en leervolle bijeenkomsten die jaarlijks samen met 
collega’s, worden gehouden. 
 
Het aantal ouderen, dat thuis wil blijven wonen, groeit sterk in Tegelen, Steyl en Belfeld.       
Vandaar dat we nu een oproep doen op die mensen die graag wat voor een ander zouden willen 
betekenen en hulp kunnen bieden bij de uitvoering van kleine klusjes in en om het huis maar 
vooral bij het onderhouden van kleine tuintjes.  
De klussendienst van de Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld (AHD) zit dringend 
verlegen om mensen met groene vingers!! 
Heb je een paar uurtjes per week tijd, ben je sociaal voelend en bereid kleine werkzaamheden etc. 
uit te voeren, neem dan contact met ons op. Ook voor het voeren van luistergesprekken en hulp 
en begeleiding bij vervoersvragen kunnen we nog vrijwilligers gebruiken.                                              
 
Meer informatie, nieuwsgierig of een gesprek: neem gerust contact op! 
 
Website  www.ahdtegelensteylbelfeld     Secretariaat: 077 373 34 27. 
 

Mail:   info@AHDTegelenSteylBelfeld. 
 

Het Meldpunt is iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 12.00 uur 

 Telefoon   06 49 34 14 79 

     

Dat onze Algemene Hulpdienst bestaansrecht heeft, lijdt geen twijfel: Vorig jaar hebben we met 35 
vrijwilligers  ruim 720 Noaberhulp vragen in Tegelen Steyl en Belfeld kunnen uitvoeren 
                    

http://www.ahdtegelensteylbelfeld/

