Burenhulp Nisseroi

Burenhulp Nisseroi
Raakt u verdwaald in het woud van
zorg- en hulpverleners? Wij wijzen de weg.

Wat is Burenhulp Nisseroi?

Contact

Lukt het niet meer uw tuin aan kant
te krijgen? Zoekt u specialistische hulp
of maatschappelijke steun voor een
van uw gezinsleden?

•
•
•
•

Wij bieden inwoners van Nistelrode
met dit soort uiteenlopende vragen
een luisterend oor én wijzen de weg
naar de juiste zorg- of hulpverlener.

Telefoon 31 412 744 111
E-mail info@burenhulpnisseroi.nl
Website www.burenhulpnisseroi.nl
Of via een briefje in de speciale
brievenbus bij het Nesterle
Gemeenschapshuis.

Burenhulp Nisseroi bestaat uit burgers
met een rijke levenservaring en een
groot netwerk die hun dorpsgenoten
vrijwillig helpen.
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De vrijwilligers van Burenhulp Nisseroi
kunnen goed luisteren en denken in
oplossingen voor uw welzijn. Ze kunnen
u verbinden met zowel vrijwillige als
professionele zorg- en hulpverleners.

Voorbeelden:
- Bent u wel eens eenzaam of duren
de dagen heel lang? Wij weten waar u
nieuwe contacten kunt opdoen of waar
activiteiten worden georganiseerd.
- Wordt u hulpbehoevend en wilt u een
aanpassing van uw woning? Wij weten
hoe u dit kunt realiseren.
- Heeft u behoefte aan ondersteuning
bij de opvoeding van uw kinderen?
Wij denken met u mee.
- Wilt u zorg op maat bij u thuis?
Wij zorgen voor iemand die bij u past.

Hoe werkt Burenhulp Nisseroi?
• U kunt meer informatie vinden op onze
website www.burenhulpnisseroi.nl
• U kunt ons bellen op 31 412 744 111
• Of mailen naar info@burenhulpnisseroi.nl
• Ook kunt u uw vraag in onze brievenbus
bij het Nesterle Gemeenschapshuis kwijt.
Wij nemen vervolgens contact met u op
en we kijken samen naar uw vraag.
Wij kennen alle instanties en
organisaties in Nistelrode (en
Bernheze). Samen beslissen we
welke instantie of persoon het
best bij u en uw vraag past.
Daarna brengen we u in contact
met deze partij.
Burenhulp Nisseroi is beschikbaar
voor alle inwoners van Nistelrode
en is gratis.
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