
Beste hulpbieder,  

 

een presentje voor jou! 
 

Wat fijn dat je ingeschreven staat bij HiP! 

Ook al word je misschien niet vaak ingezet, we hebben je nog steeds in beeld! 

We proberen de hulpvraag elke keer dicht bij huis op te lossen zodat  

er weinig kilometers gemaakt hoeven te worden.  

Woon je in een wijk waaruit we weinig hulpvragen krijgen: we hebben flyers van HiP die 

uitgedeeld mogen worden! Zo komt er meer bekendheid en komen er wellicht meer 

hulpvragen! 

  

In het achterliggende jaar zijn er ruim    hulpvragen met goed 

gevolg afgerond. Heel hartelijk dank voor alle inzet! Geweldig!  

Net als vorig jaar was het in de zomervakantie erg rustig. Dat komt natuurlijk 

wel goed uit omdat dan ook veel hulpbieders op vakantie zijn. 

Nu in deze tijd komen er weer meer hulpvragen binnen. Het is zo mooi 

om de match te kunnen maken...  

Zoveel verbaasdheid bij de mensen en ook zoveel dankbaarheid!!  

 

Ook krijg ik mooie reacties terug van hulpbieders zelf. 

Altijd fijn om dat teruggekoppeld te krijgen!  

Zo weet ik ook wat er op de 'werkvloer' speelt en kan ik ook wat meer 

meeleven.   Een voorbeeld van een terugkoppeling: 

Fantastisch toch…!!! 

Schakel ook gerust je contactpersoon in de kerkelijke gemeente in. Gewoon even 

vertellen over je ervaring. Zo komt er meer aandacht en begrip voor elkaar en voor HiP 

:). 

Zijn er hulpbieders die wat breder willen helpen: pas gerust je eigen 

HiP profiel aan. Zo houden we alles up-to-date! 

 

Als laatste nog een heel warm DANKJEWEL voor alle hulp die 

geboden is in de achterliggende tijd! Gods zegen toegewenst! 

 

 

 

Ella Marchal - e.marchal@stichtinghip.nl  -  0318-655623 (voicemail inspreken en ik bel u terug.) 

Als persoonlijk afscheid en ter 
bemoediging heb ik bij meneer toch 
nog even een kaartje door de bus 
gedaan. Betekent praktisch dat ik weer 
beschikbaar ben voor een nieuwe taak. 
Ik hoor wel waarmee ik het beste kan 
dienen binnen het spectrum van mijn 
mogelijkheden. 

Ik heb al energie gekregen 
van deze klus😊, de 
hulpvrager was helemaal 
verbaasd dat ik belde en 
het wordt ook nog 
kosteloos uitgevoerd; hoe 
is het mogelijk. 
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