
Helpende Handjes - bericht voor jou (2 april 2021) 
 

 
 
Beste vrienden, 
 
Vanwege het Helpende-Handjes-team: zalige paas- en lentetijd toegewenst, ondanks dat de 
paashaas een mondmasker draagt tegenwoordig. 
Omdat je al deelneemt aan Helpende Handjes of omdat we je kennen als geïnteresseerd, 
krijg je van ons vanaf nu geregeld een infobrief.  
Vandaag zetten we een boom op voor leefbaarheid. Leefbare dorpen en wijken, steden en 
gemeenten, daar kunnen we immers alleen maar wel bij varen. En… het deelplatform 
‘helpende handjes’ is daar een hulp bij! 
 

 

Opnieuw mini-samenleving worden 
De afgelopen decennia werden dorpen minder ‘compleet’. Het wordt zoeken naar de bakker, 
beenhouwer, kruidenier, uitnodigend café,… Ergens wonen en je thuis voelen is nochtans 
niet enkel iets van een dak boven je hoofd. Het sociaal leven is zoveel meer. De opkomst en 
het succes van de auto: de wereld kwam dichterbij, maar onze eigen leefomgeving gingen we 
minder waarderen. 
Gelukkig rijpt het inzicht en willen velen opnieuw een warme, leefbare buurt. Ook in Oost-
Vlaanderen, ook in de Vlaamse Ardennen, ook waar jij woont! 

Jouw helpend handje, jouw luisterend oor… 
Eenzaamheid en sociaal isolement mag je niet onderschatten. Komt helaas frequent voor, 
ook op het platteland. Veel mensen hebben niet enkel nood aan een helpende hand voor 
allerhande klussen te klaren, maar hunkeren ook naar menselijk contact. Een babbel en een 
luisterend oor kan wonderen verrichten. 
 

http://helpendehandjes.net/


 

Maak mee dat ‘wonder’ 
Omdat het aankomt op doén veel meer dan erover te praten richtte Steunpunt Welzijn het 
deelplatform ‘Helpende Handjes’ op, dit met steun van LEADER Vlaamse Ardennen. Het 
deelplatform (www.helpendehandjes.net) brengt dienstvragers en -aanbieders op een 
eenvoudige manier met elkaar in contact. 
Zoek je iemand om jou te helpen in de tuin, naar het containerpark te rijden, jouw hond uit te 
laten, klusjes in huis te doen, vervoer, … het kan allemaal! 
Beiden zijn hierbij gebaat: de hulpvrager zijn klusje wordt geklaard en er is menselijk contact, 
de aanbieder verdient een centje bij en krijgt erkenning voor zijn werk. 
Helpende Handjes wil voorkomen dat mensen geïsoleerd raken, of kan zelfs helpen hen uit 
hun isolement halen. 
Als er meer verbindingen komen tussen mensen, ontstaan er warmere buurten. Elkaar 
(opnieuw) leren kennen, elkaar ontmoeten, elkaar helpen staan dan centraal. Levend sociaal 
weefsel, leefbare dorpen! 

Meer weten 
Vind alle info over Helpende Handjes op onze website: https://helpendehandjes.net 
 
 

Disclaimer 
Stuur dit bericht gerust door aan vrienden en bekenden. 
Wens je deze berichten niet meer te ontvangen, laat het weten aan 
info@helpendehandjes.net  

 
 
 
 
Helpende Handjes is een initiatief van Steunpunt Welzijn vzw met steun van LEADER Vlaamse 
Ardennen. 
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