
GOvoorelkaar
Dé verbinding tussen hulpvragers en vrijwilligers!

Goeree-Overflakkee

GOvoorelkaar is dé verbindende schakel tussen mensen met een hulpvraag, 
vrijwilligers en professionals op Goeree-Overflakkee. Hier vindt u alle vraag naar 
en aanbod van vrijwilligerswerk op het eiland. Daarnaast vindt u er interessante 

informatie voor vrijwilligers. Door mensen met elkaar in contact te brengen,  
komt vraag en aanbod samen. 

Zo draagt GOvoorelkaar haar steentje  
bij aan een betrokken samenleving!
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Hulp nodig voor uzelf of een familielid?

Hoe vind ik hulp?

Enthousiaste vrijwilligers en professionals bij u uit de buurt, helpen 
u met alle plezier een handje. Bij alledaagse dingen als de bood-
schappen, maar bijvoorbeeld ook met verzorging. Hulp vragen aan 
familie, vrienden of buren is nu eenmaal niet altijd mogelijk. Het is 
dan fijn om te weten dat er een vrijwilliger of professional voor u 
klaar staat.

Hulp in de huishouding, leren omgaan met een computer of iemand 
die gezellig een keer op de koffie komt.
Op GOvoorelkaar.nl vindt u hulpoproepen in alle soorten en maten. 
Van mensen zoals u. Vrijwilligers en professionals kunnen hierop 
reageren. Plaats ook uw oproep op GOvoorelkaar.nl en vind snel de 
juiste hulp.

Bent u werkzaam bij een organisatie en bent u op zoek naar vrijwilligers of misschien een 
zelfstandige professional? Ook dan kunt u bij GOvoorelkaar.nl terecht.

GOvoorelkaar.nl verspreidt uw hulpvraag automatisch via e-mail onder 
passende vrijwilligers of professionals bij u in de buurt. Zij kunnen via onze site 
op uw oproep reageren.

Bezoek onze website op www.GOvoorelkaar.nl. U kunt zich hier gratis 
registreren en vervolgens eenvoudig uw hulpvraag plaatsen.

Uiteraard kunt u ook zelf op GOvoorelkaar.nl zoeken naar beschikbare 
hulpaanbieders.

U kiest uit de reacties de hulpaanbieder die u het meest aanspreekt.
Een persoonlijke kennismaking is de volgende stap. Bespreek wensen en 
behoeften met elkaar en u bent geholpen!
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Eenvoudig en op uw manier helpen?

Hoe bied ik hulp aan?

Veel mensen zijn bereid om een ander te helpen, maar vinden  
het vaak lastig om passend vrijwilligerswerk te vinden.  
Met GOvoorelkaar.nl wordt dit nu zo eenvoudig, dat iedereen 
vrijwilliger kan worden. Op GOvoorelkaar.nl is een groot 
aanbod van diverse hulpvragen te vinden. Variërend van hulp 
bij alledaagse dingen zoals boodschappen en vervoer, tot aan 
computerhulp en vrijwilligerswerk bij een verpleeghuis.

Daarnaast helpt GOvoorelkaar.nl u ook met zoeken naar de 
geschikte hulpvraag. Als u zich aanmeldt, wordt u namelijk 
automatisch op de hoogte gehouden van hulpvragen bij u in de 
buurt. Passend bij uw interesses. U kiest hieruit simpelweg een 
hulpvraag die u aanspreekt. Zo kunt u op uw manier iets voor een 
ander betekenen. Gewoon terwijl u doet wat u leuk vindt.

Bent u ZZP-er of een organisatie die zorgdiensten aanbiedt?
Op GOvoorelkaar.nl vindt u snel een betaalde hulpvraag die bij u past.

Uiteraard kunt u ook zelf op GOvoorelkaar.nl zoeken naar beschikbare 
hulpvragen.

Ga naar GOvoorelkaar.nl en registreer uzelf. Dit is eenvoudig en gratis.
Zo weten wij namelijk wat u zoekt en kunnen we u per e-mail automatisch op  
de hoogte houden van passende hulpvragen bij u in de buurt.

U kiest uit het diverse aanbod heel eenvoudig een hulpvraag die bij u past en 
reageert hierop.

Een persoonlijke kennismaking is de volgende stap. Bespreek wensen en 
behoeften met elkaar en u kunt aan de slag!



GOvoorelkaarHulp vinden of bieden voor:

Schoolactiviteiten  |  Vervoer  |  Oppas & kinderopvang  |  Klussen & techniek  
Huishoudelijk & maaltijden  |  Administratie  |  Activiteitenbegeleiding  |  PR en 

voorlichting  |  Boodschappen hulp  |  Verkoop, balie, receptie  |  Individueel sociaal 
contact  |  Hulpverlening  |  Gastheer of gastvrouw  |  Computer, internet & IT

  Bestuur & organisatie  |  Bar & kantine  |  Kortdurende projecten  |  Verpleegkundige 
zorg  |  Professionele begeleiding  |  Persoonlijke verzorging  |  Sport & recreatie

Toezicht & beheer  |  Educatie & cursuswerk  | Buitenwerk, natuur & dieren

GOvoorelkaar werkt samen met:


