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HANDIG ZO’N HULP
IN DE BUURT!

HULP VOOR UZELF OF EEN BEKENDE
Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt doen?
Heeft u behoefte aan gezelligheid? Of kent u
iemand die hulp nodig heeft? In Amsterdam
Nieuw-West staan de deelnemers van
WijkLeerbedrijven Nieuw-West en Slotervaart
voor u klaar.

Wat kunnen wij voor u doen?
Bij de WijkLeerbedrijven helpen we u met
allerlei dingen, zoals:
•
samen naar buiten gaan om een
wandelingetje te maken
•
begeleiding naar een activiteit in de buurt
•
(samen) boodschappen doen
•
een spelletje spelen, een praatje maken
•
samen koken
•
samen lichte huishoudelijke
werkzaamheden in huis uitvoeren.
De hulp wordt geboden door volwassenen die
de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg en
Welzijn volgen in het WijkLeerbedrijf (MBO
niveau 2). Tijdens een intakegesprek wordt met
u besproken wat de mogelijkheden zijn.

Wie komen in aanmerking?
Woont u in Nieuw-West? Heeft u behoefte aan
wat meer contact en een helpende hand? En
vindt u het leuk mensen op weg te helpen naar
hun diploma door iets voor hen terug te doen?
De WijkLeerbedrijven Nieuw-West en
Slotervaart zijn er voor iedereen die extra hulp
kan gebruiken! De WijkLeerbedrijfstudent wordt
voor langere tijd aan u gekoppeld en kan in
ieder geval één maal per week bij u komen.

Elkaar helpen
De hulp is gratis. We vragen in principe wel een
wederdienst voor de student. Omdat we
denken dat iedereen wel iets voor een ander
kan betekenen, en omdat het leuk is om elkaar
te helpen. Een paar voorbeelden uit de
praktijk:
•
helpen bij schoolopdrachten
•
helpen bij verbeteren van de beheersing
van de Nederlandse taal (veel met elkaar
praten)
•
leren handwerken/breien
•
leren fietsen
•
vertellen over leven in Nederland (is
interessant voor studenten met een
niet-Nederlandse achtergrond)

Hoe meldt u zich aan?
Als u in Osdorp of Geuzenveld/Slotermeer
woont, kunt u contact opnemen met de
coördinator van WijkLeerbedrijf Amsterdam
Nieuw-West. Woont u in Slotervaart/
Overtoomse Veld? Neemt u dan contact op met
WijkLeerbedrijf Slotervaart.
WijkLeerbedrijf Nieuw-West
President Allendelaan 733
1068 VN Amsterdam
06 1475 4885
amsterdamnieuwwest@wijkleerbedrijf.nl
WijkLeerbedrijf Amsterdam Slotervaart
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam
06-19808094
amsterdamslotervaart@wijkleerbedrijf.nl
www.wijkleerbedrijf.nl/amsterdam

advies
WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West en WijkLeerbedrijf Slotervaart zijn tot stand gekomen door samenwerking van
MBO college West, ROC TOP, stichting Mantelzorg en Dementie, Sezo, Stadsdeel Nieuw-West en Calibris Advies.

