
 
Goede buren gezocht, een dorp met burenhulp.  
In onze dorpen wordt op gebied van hulp en zorg al veel gedaan.  Om dit meer 
gestructureerd naar mensen uit de eigen dorpen te brengen is het de wens om in het 
kader van “It Nije Doarp Moarre-Ljussens” een Burenhulpdienst op te gaan zetten. 
De Burenhulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Zij helpen een 
handje waar dat nodig is, als andere hulp op een andere manier ( nog) niet mogelijk 
of nog niet beschikbaar is. Het is een georganiseerde vorm van burenhulp. 
 
Met de Burenhulpdienst wordt de mogelijkheid geboden dat bewoners zelf hulp 
kunnen bieden of vragen  Het gaat om diensten die je als inwoners voor elkaar kan 
doen. Deze dienst kan van alles zijn b.v. bezoek aan het ziekenhuis. Iedereen heeft 
wel eens een vraag en ook iets te bieden. Want wat voor u een kleine moeite is, kan 
voor een ander juist heel veel betekenen. Als vrijwilliger hoeft u echt niet altijd klaar 
te staan. U kunt ook af en toe een handje helpen; gewoon wanneer het u uitkomt.  
 
Voor het samen brengen van vraag en hulpaanbod door de bemiddeling van 
Burenhulpdienst betaalt u, als hulpvrager, niets. U betaalt alleen soms een 
onkostenvergoeding aan iemand die iets voor u doet. Bijvoorbeeld benzine en 
parkeerkosten bij een bezoek aan het ziekenhuis.  
Om u en indruk te geven wat u kunt vragen aan hulpklussen, zijn hieronder enkele 
voorbeelden gegeven: 

- Kunt u moeilijk zelf de boodschappen halen ? 
- Zoekt u iemand die een keertje een activiteit met u wil doen ?  
- Wilt u een keertje even wat voor u zelf doen als mantelzorger en dat iemand 

bij uw zieke partner  thuis is om op te passen? 
- Bent u door uw rug gegaan en is er niemand die uw hond even uit kan 

laten?  
- Vindt u het prettig als er iemand meegaat bij een bezoek aan het 

ziekenhuis?  
- Bent u geen held in het invullen van formulieren? 
- Snapt u niet wat uw computer nu weer voor een rare melding geeft?  
- Zit u al weken tegen een tuinklus aan te kijken die u eigenlijk zelf niet 

kunt?  
 
Om na te gaan wat uw wensen en behoeftes zijn, om op deze wijze een 
Burenhulpdienst op te zetten die daarbij aansluit brengen we bijgaande folder langs 
de deuren in Morra en Lioessens 
De stichting welzijn Het Bolwerk initieert in meerdere dorpen in Dantumadiel en 
Dongeradeel de Burenhulpdienst en waar nodig bieden zij hier ondersteuning  aan. 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kunt u het ingevulde formulier bezorgen, 
in Morra bij Gerben Teitsma of Lutske Dijkstra en in Lioessens bij, Dout Wytsma of 
Tettie Stiemsma. Wilt u zelf hulp belt u dan naar:  0519-29 22 23 (Stichting Welzijn het 
Bolwerk) 
 


