DOARPSOMTINKERS
FAN FERWERT

Regelen van praktische hulp
aan dorpsbewoners door dorpsbewoners

Doe mee als doarpshelper:
Iedereen kan meedoen! Alle hulp kan welkom
zijn! Denk aan iets waar u goed in bent!
Geef je op voor eenmalige of kortdurende
klusjes bijvoorbeeld:








vervoer naar het ziekenhuis/tandarts;
hulp bij het verkrijgen van meer
contacten;
boodschappen doen;
hulp bij eenvoudige klussen in en om
het huis, zoals CV bijvullen, lamp
indraaien, grasmaaien, heg
knippen,etc.
mantelzorgers ontlasten, hulp bieden
bij ziekte.
met iemand wandelen
Meld je talenten aan en de
doarpsomtinkers gaan hier positief
gebruik van maken!

Je kunt niet alles alleen!
Hulp nodig?
Behoefte aan contact of bezoek?
Als mantelzorg soms even tijd voor u zelf
nodig?
Dat kleine klusje wat maar blijft liggen en wat
u zelf niet kunt doen?
De doarpsomtinker denkt mee in het vinden
van oplossingen bij eenvoudige vragen en
problemen.
Bel of mail:
0518- 4112414 of 06-20270184
0518-842519 of 06-54278552
Doarpsomtinkersferwert@gmail.com
Doarpsomtinkers Ferwert
Frans Schreiber
Hendrik de Haan
Elly Bakker

Hulp nodig?
Naam:.………………………………………………………………….
Adres:.…………………………………………………………………..
Telefoonnummer: :………………………………………………..
Ik vraag hulp van een doarpshelper voor de volgende klus:
O ik wil graag mijn vraag telefonisch aan doarpsomtinkers voorleggen.
O ik wil graag dat de doarpsomtinker bij mij langs komt.
O ik heb een vraag voor een ander, neem contact met mij op.

Graag invullen en retour naar: Gerbrandastraat 6
Telefonisch aanmelden 0518-412414/0518-842519 bgg 06-20270184/06-54278552

Aanmelden mail; doarpsomtinkersferwert@gmail.com
De doarpsomtinker denkt mee in het vinden van oplossingen bij
eenvoudige vragen en problemen.

Op welke Ferwerters mogen wij een beroep doen?
Naam doarpshelper:………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………
Hier mogen de doarpsomtinkers mij voor benaderen, dit vind ik leuk om te doen voor een
ander:
Ik ben beschikbaar:
O structureel; iedere week op: ………………………………...
O op afroep als er een klus is.
O seizoensgebonden; in de maanden ………………………
Graag invullen en retour naar: Gerbrandastraat 6
Telefonisch aanmelden 0518-412414/0518-842519 bgg 06-20270184/06-54278552
Aanmelden mail; doarpsomtinkersferwert@gmail.com of facebook.
“waarom moeilijk doen als het samen kan “

