Hulp in Praktijk
BUURTGENOTEN VERBINDEN
Weet jij wie er in jouw buurt hulp nodig heeft?
Veel mensen, kerken en parochies willen wel iets betekenen
voor buurtgenoten die een helpende hand nodig hebben.
Maar wie zijn dat? Waar wonen ze? Ongevraagd je hulp
aan bieden is ook niet altijd makkelijk.
HipHelpt (Hulp in Praktijk) helpt mensen zonder sociaal
netwerk en financiële middelen door ze te koppelen aan
buurtgenoten die willen helpen. HipHelpt is een uitstekend
middel voor een kerk om diaconaal actief te worden in de
buurt.

Onderstaand filmpje geeft in 1,5 minuut
een goede indruk van HiP:

Vragen om over door te praten/denken:
Weet jij welke mensen in jouw buurt een helpende
hand kunnen gebruiken?
Zou het jou helpen als iemand jou zou vragen om te
helpen?
Waar doelt Jezus op als spreekt over 'Een licht zijn'?
Hoe probeer jij een licht te zijn?

Esther,
een hulpbieder
vertelt:
"Ik zie mensen om mij heen die
het moeilijk hebben, terwijl ik het
zelf zo goed heb. Daarom ben ik
naast mijn betaalde baan
vrijwilligerswerk gaan doen. Ik
vind het fijn om iets te kunnen
betekenen voor een ander en te
delen van wat ik heb gekregen.
Het voelt goed als je blijdschap op
iemands gezicht ziet omdat je
geholpen hebt. Iemand kan weer
verder, dat is heel erg waardevol.
Het contact met de mensen vind
ik het allerleukst. Ik ontmoet heel
veel verschillende mensen, ook
uit andere culturen. Je bent
samen bezig en maakt een
praatje. Je loopt echt een stukje
met hen mee.''

HIPHELPT IS
GEÏNSPIREERD DOOR
MATTHEUS 5:16
Zo moeten ook jullie een
licht zijn en schijnen voor
alle mensen. Dan zien ze de
goede dingen die jullie
doen. En dan zullen ze
jullie hemelse Vader eren.

Hulp in Praktijk
BUURTGENOTEN VERBINDEN
Om wat voor soort hulp gaat het?

PRAKTISCHE HULP
Een klusje;
Formulieren invullen;
Hulp in de tuin

SOCIALE HULP VERVOERSHULP
Een bezoekje;
Wandelen;
Taalondersteuning

Vervoer naar medisch
specialist;
Voedselpakket ophalen

HipHelpt app
HiP maakt hulp bieden graag eenvoudiger. Door
hulpvragen zichtbaar en toegankelijk te maken. Zo
ondersteunen we hen die vanuit hun hart willen helpen.

BLIJF OP DE
HOOGTE VAN
HULPVRAGEN IN JE
BUURT
REAGEER DIRECT
OP OPENSTAANDE
HULPVRAGEN
PAS JE PROFIEL EN
BESCHIKBAARHEID AAN

Nathalie,
een hulpvrager
vertelt:
Dit was mijn eerste kennismaking
met HiP. Ik ben blij dat er nog
mensen zijn die je willen helpen.
Pieter (hulpbieder) is geweest om
een plafondventilator te plaatsen.
Deze heb ik hard nodig, omdat ik
het vanwege mijn ziekte ‘s nachts
erg warm heb. Eerlijk gezegd was
ik best sceptisch. Zou er wel een
vrijwilliger gevonden worden voor
mijn hulpvraag? Maar heel snel
kreeg ik het bericht dat er iemand
zou komen. Ik vond dat wel heel
spannend. Door ervaringen ben ik
best wantrouwend geworden en
ben ik bang om mensen toe te
laten. Nu ben ik opgelucht. De
plafondventilator is geplaatst, en
het was een heel aardige
jongeman. Pieter, super bedankt!

Meer informatie?
E-mailadres: info@hiphelpt.nl
Telefoon:

071 - 203 24 85

Website

HipHelpt.nl
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Intake hulpaanvraag door
helpdeskmedewerker.
Beslismoment: hulpvraag
aannemen, afwijzen,
doorverwijzen.
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Aangenomen hulpvraag wordt
afgebakend met hulpvrager/
contactpersoon en verwerkt.
Bevestiging aanname via
e-mail.
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Automatische e-mails na
match naar alle betrokkenen.
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Hulpbieder maakt zelf
afspraak met
hulpvrager/contactpersoon
om hulpvraag uit te voeren.
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Van
hulpaanvraag

Aanvraag voor hulp komt bij
helpdesk HiP binnen via
website of telefoon.
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Helpdesk zet hulpvraag uit
onder hulpbieders via:
telefoon, e-mail, website,
HipHelpt app
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Match:
Er heeft een hulpbieder
gereageerd dat hij/zij de
hulpvraag wil oppakken.
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Eén maand na de match
ontvangen hulpbieder en
hulpvrager/contactpersoon
een e-mail met verzoek om
feedback.

NAAR
MATCH

Hulp in Praktijk
SAMENWERKEN
Dienstbaar aan de naaste in nood
SAMEN LUKT 'T
Het netwerk van HipHelpt is waardevol op het gebied vroegsignalering en preventie.
De vrijwilligers van HipHelpt komen dagelijks in contact met mensen in een kwetsbare
sociale en financiële positie. Een groot deel van die hulpvragers woont in
postcodegebieden waar het risico op schulden hoog is. De HipHelpt-vrijwilligers kunnen
hun hulpvragers al op SchuldHulpMaatje wijzen voor de geldzorgen grote financiële
problemen worden.
HipHelpt biedt een duurzaam netwerk van vrijwilligers voor de nazorg aan hulpvragers
van SchuldHulpMaatje die blijvend moeite hebben met sociale en financiële
zelfredzaamheid.

Vrijwilligers in de
buurt komen over de
vloer bij
buurtgenoten in
nood (vroegsignalering schulden,
eenzaamheid en
sociale cohesie).

In de nazorgfase
heeft HiP
vrijwilligers die
ook laagdrempelig
betrokken kunnen
blijven.

