Nieuwe website zorg en vrijwilligerswerk
ARNHEM
DOOR BERRIE VAN HELDEN
Arnhemmers die zich op vrijwillige basis voor een ander willen inzetten, kunnen zich voortaan
aanmelden via de website www.wehelpen.nl/arnhem.
Negen organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk en zorg hebben de handen ineen geslagen.
Ze willen meer bekendheid geven aan de pagina op internet die vraag en aanbod bij elkaar brengt.
"We zien steeds vaker dat mensen wel iets voor een ander willen doen. Maar zij willen zich niet
binden. Ze willen zelf bepalen wanneer ze in actie komen en op welke wijze. Daar speelt deze
website op in", zegt Cees van den Bos van vrijwilligersorganisatie Vrijwillige Inzet Arnhem
(VIA). De VIA heeft samen met Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Stichting Welzijn Ouderen
Arnhem het initiatief voor wehelpen.nl/arnhem genomen. De pagina is onderdeel van het
landelijke wehelpen.nl.
Samen met partijen als Rijnstate, DrieGasthuizenGroep, Menzis en de Dullertstichting
ondertekenen de drie vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Het Arnhemse Innovatiefonds
geeft financiële steun aan het initiatief. "Het is de bedoeling dat we de website voor Arnhem op de
kaart zetten", zegt Van den Bos. In de gemeenten Renkum en Rheden is dat al eerder gebeurd.
"Wij gaan de initiatieven onderling afstemmen."
Omdat het gebruik van het internet nog steeds toeneemt, kan dit medium volgens Van den Bos
goed worden gebruikt om mensen die hulp vragen of aanbieden met elkaar in contact te brengen.
"Je kunt daarbij aan van alles denken. Van het uitlaten van de hond en het samen drinken van een
kop koffie tot vervoer naar de arts en een klusje in en om het huis."
Volgens Gertjan van Rossum van wehelpen.nl wordt het platform steeds breder gedragen in de
maatschappij. "Steeds meer organisaties, waaronder gemeenten, welzijnsinstellingen, verzekeraars
en ziekenhuizen, sluiten zich erbij aan en stimuleren het gebruik zowel landelijk als lokaal."
Hij ziet de website als een eigentijdse, nieuwe manier van burenhulp en nabuurschap.
"Wehelpen.nl gelooft in informele zorg. Via de website kun je snel hulp bieden, vragen en
organiseren. Daar blijkt vraag naar te bestaan."
Wehelpen.nl is volgens hem een sociale onderneming. "Voor hulp wordt geen vergoeding
gevraagd."

