BathmensContactTeam
voor vrijwillige inzet

Heeft u een helpende hand nodig?
• Om samen boodschappen te doen
• Voor autovervoer naar arts of ziekenhuis
• Om met u mee te gaan naar een dokter
• Om samen een wandeling te maken of
er op uit te gaan
• Of bent u op zoek naar een ﬁetsmaatje,
bijvoorbeeld op de duoﬁets
• Voor hulp bij uw administratie
• Bij het werken met de computer
Dan staan de vrijwilligers van het Bathmens
Contactteam voor u klaar!
Het Bathmens Contactteam is een vrijwilligersorganisatie en beschikt over enthousiaste
vrijwilligers die u graag willen helpen.
Natuurlijk willen zij u ook bij andere dingen
assisteren. Voor de hulp die aan u wordt verleend
zal een kleine vergoeding worden gevraagd.

Voor wie is deze hulp?
Jong of oud? Alleenstaand of een gezin?
Man of vrouw? Wij zijn er voor iedereen, voor wie
professionele hulp niet haalbaar is.
Wie zijn deze vrijwilligers?
Wij zijn bewoners uit het dorp en kennen veel
mensen en organisaties. Wij proberen de juiste
persoon te vinden die u zoekt. Veel mensen
hebben bij ons al aangegeven graag iets met u of
voor een ander te willen doen.
Ons telefoonnummer is:

0683 0683 88

Hoe kunt u deze hulp aanvragen?
Via de telefoon kunt u een afspraak maken.
Of u kunt ons bereiken via www.bathmenscontactteam.nl. Of kom gewoon even langs bij het
Infopunt Bathmen. Alle aanvragen worden discreet in behandeling genomen. U kunt in elk
geval rekenen op eenpersoonlijk advies.

Ons telefoonnummer is:

0683 0683 88

Zelf vrijwilliger worden?
Heeft u zelf geen hulp nodig, maar wilt u iets
doen voor een ander? Dan kunt u vrijwilliger
worden bij het Bathmens Contactteam.
Voor meer informatie kunt u ook het bovenstaande telefoonnummer van het Bathmens
Contactteam bellen, www.bathmenscontactteam.
nl raadplegen, of kom gewoon even langs bij het
Infopunt Bathmen!
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