
Graag Gedaan Westervoort

 biedt incidenteel hulp

 biedt hulp als er geen andere

 mogelijkheid voor handen is

 is telefonisch bereikbaar van 

 maandag t/m vrijdag tussen 9 en 12 uur op

026-3115918

Onze website:

www.graaggedaanwestervoort.nl

Graag Gedaan doet er wat aan,
als u het zelf niet voor elkaar krijgt

Vind je het fijn om iets voor iemand te doen?

Geef je gerust op als vrijwilliger, ook al heb je

weinig tijd. De vrijwilliger bepaalt namelijk 

zelf elke keer of een klus hem of haar op dat 

moment uitkomt.

U kunt het werk van

Graag Gedaan ook financieel steunen:

Bankrekeningnr:

NL08 RABO 0369 744 802

t.n.v. Graag Gedaan Westervoort

Bewaar deze folder,

Misschien hebt u hem nog eens nodig….

2022

Hulpdienst Westervoort

Telefoon 026 - 3115918



Graag Gedaan Westervoort

 brengt in Westervoort mensen die hulp nodig 

 hebben en mensen die hulp willen bieden,

 bij elkaar.

 biedt hulp die bestaat uit eenvoudige,

 incidentele en praktische hulpverlening, 

 wanneer er geen andere mogelijkheid is.

Hulp kun je gewoon bieden!

Bel 026-3115918
(tussen 9 en 12 uur op werkdagen)

Meldt u aan als vrijwilliger.

Dan komt iemand bij u thuis met informatie.

Er wordt genoteerd

welke hulp u kunt bieden en wanneer.

U ontvangt alleen onkostenvergoeding,

b.v. parkeerkosten.

Hulp kun je gewoon vragen

Bel 026-3115918
(tussen 9 en 12 uur op werkdagen) 

Zo mogelijk 2 dagen van tevoren.

U krijgt een contactpersoon van Graag Gedaan

aan de telefoon die zal proberen om iemand te 

vinden die u kan helpen.

De aangeboden hulp is gratis,

Behalve wanneer er onkosten gemaakt worden,

b.v. parkeerkosten.

Welke hulp willen / kunnen we bieden?
- vervoer per auto

- bezoek brengen

- boodschappen doen

- eenvoudig klusje in huis

- karweitje in de tuin

- iemand begeleiden

 (b.v. bij bezoek aan ziekenhuis)

- voorlezen

- samen wandelen/ rolstoel rijden

Voor vervoer met auto ontvangt u per retour:
- € 2,50 in Westervoort

- € 4,00 naar Duiven

- € 5,50 naar Arnhem, Velp of Zevenaar 

 (dubbel tarief als men langer dan een 

 uur moet wachten)

- €10,00 Papendal of andere verre 

 bestemmingen in Arnhem

- In alle andere gevallen ontvangt u

 € 0,30 per km

 (per uur wachten € 5,- extra)

Voor vervoer met auto betaalt u per retour:
- € 2,50 in Westervoort

- € 4,00 naar Duiven

- € 5,50 naar Arnhem, Velp of Zevenaar 

 (dubbel tarief als men langer dan een 

 uur moet wachten)

- € 10,00 Papendal of andere verre 

 bestemmingen in Arnhem

- In alle andere gevallen betaalt u € 0,30 per km

 (per uur wachten € 5,- extra)


