Het zit Julia niet mee. Door reumatoïde artritis heeft ze regelmatig pijnlijke ontstekingen in haar
pols. Zodanig dat ze geopereerd moet worden. Hierbij wordt haar pols verwijderd en vervangen
door een polsprothese. Ze kan hulp dus goed gebruiken! Bij het onderhoud van haar tuintje, bij
wat kleinere en grotere klusjes in en om haar huis. En met haar hondje Tick.
Goed nieuws
Ze komt in contact met WeHelpen en plaatst een paar hulpvragen. Er wordt al snel gereageerd.
Iemand die in Groningen werkt en regelmatig naar het zuiden komt, zorgt voor vervoer van wat
materialen die bij een kennis liggen en naar haar huis moeten worden gebracht. En ook voor Tick
is er goed nieuws. Harriët, een mevrouw bij haar uit de buurt biedt aan om Tick de weken na de
operatie uit te laten. En ook twee andere buurtbewoners reageren positief.
Vrijwilligerswerk
Harrriët: ‘Ik doe vrijwilligerswerk voor Stichting ZorgDier en hoorde tijdens een informatiemiddag
over WMO en burgerparticipatie/participatiesamenleving over WeHelpen. Deze middag werd
georganiseerd door Zorgbelang Brabant. Thuis heb ik gelijk een kijkje genomen op de site en me
aangemeld. In mijn profiel staat dat ik graag mensen help bij de verzorging van hun kat of hond.
En Julia reageerde daarop.’
Lekker ontspannen
Julia: ‘Ze kunnen het zo goed samen vinden, dat zie ik aan alles. En daar word ik heel blij van.’
Harriët: ‘Voor mij is dat elke keer weer een uurtje ontspanning: lekker bewegen, buiten zijn en
samen zijn met zo'n heerlijk dier. Ik geniet er echt van dat de hond en ik in korte tijd samen zo'n
mooie band hebben opgebouwd. Tick is door het dolle heen als ik haar op kom halen. En ik ben
dan ook helemaal gelukkig!’
WeHelpen helpt echt
Afsluitend zegt Julia: ‘Ik ben echt geholpen met WeHelpen. Anders hadden Harriët en ik elkaar
nooit gevonden. En ik kan iedereen dan ook van harte aanraden om mee te doen.’
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