
Riverhulp, sociaal vangnet voor 
bewoners Riverparc is opgericht 
door twintig betrokken bewoners

Kernwoorden
Iedereen kan qua gezondheid in een noodsituatie 
raken. En dan is wat extra (nood)hulp van naaste 
buren, familie niet altijd direct of voldoende beschikbaar. 
Juist dan is nabuurschap van andere bewoners van River-
parc een mooie aanvulling om extra advies en hulp te 
krijgen. Om dit handen en voeten te geven werden twintig 
bewoners uitgenodigd die hadden aangegeven beschik-
baar te willen zijn om een ander in nood te willen helpen. 
In de twee bijeenkomsten kwamen snel een aantal kern-
woorden op tafel: vertrouwen, geheimhouding, voel-
sprieten van de samenleving Riverparc, aandacht voor 
signalen, aandacht tussen bewoners onderling, we willen 
aanvullend zijn en kunnen we begeleiding krijgen van de 
Stichting Caleidoz Welzijn. 

Durven vragen
Ook werd duidelijk dat het best moeilijk is voor een 
Riverparcbewoner die (nood)hulp wil vragen om dat 
daadwerkelijk ook te doen. Durven vragen. Dat is niet 
eenvoudig maar wel dapper als je hulp durft te vragen.

De oproep van Ageeth Staalberg Leemkuil in Riverflash nummer twee van dit jaar 
heeft veel response opgeleverd. Een lawine aan mondelinge, telefonische  en mail-
reacties kwamen bij haar binnen. Haar nood- en tevens hartenkreet werd ruimhartig 
door veel bewoners onderstreept. Soms vanuit eigen ervaring, soms vanuit betrok-
kenheid met de ander die in een noodsituatie komt. Het onderwerp leeft op Riverparc. 
Dat is wel duidelijk geworden. 

Het volgende is op dit moment 
gerealiseerd: 
Als groep vrijwilligers zijn we gestart onder de 
naam Riverhulp. 
We zullen zorgvuldig uw privacy respecteren.

• We worden de komende tijd begeleid door 
mevrouw Marrie Boshuis, sociaalwerker 
bij de stichting Caleidoz Welzijn 
• Bewoners die (nood)hulp willen vragen kunnen 
dit bij voorkeur melden via  emailadres river-
hulp@gmail.com of indien urgent is het 
telefoonnummer voorlopig: 06 250 150 75 
• Een vertrouwenspersoon van Riverparc neemt 
snel contact met u op.

Oproep vrijwilligersgroep 
Riverhulp aan alle ondernemers 
op Riverparc

Heeft u het artikel over Riverhulp, elders in deze 
Riverflash, al gelezen? De nieuwe vrijwilligers-
groep Riverhulp doet een oproep aan alle bewon-
ers van Riverparc die óók ondernemer zijn. Heeft 
u  een dienst aan te bieden die voor bewoners 
ook nuttig kan zijn, wilt u dit alsjeblieft melden. 
Voordeel voor beide partijen! 
Dit kan via riverhulp@gmail.com 
We denken aan zaken zoals taxi, 
glazenwasser, poetshulp, schilder, tuinman, 
klusjesman met waar 
toepasbaar eventueel de prijzen.


