
Waar je Riverhulp  
voor kunt inzetten
Door team Riverhulp

Inmiddels ‘weet’ Riverparc dat door diverse 
bewoners er allerlei initiatieven zijn genomen 
om onze woonwijk veiliger en sociaal leefbaar
der te maken. Riverflash, River party club, River 
Buurtwacht en WhatsAppgroep zijn daar 
voorbeelden van. Riverhulp is in dit rijtje niet 
uit beeld, maar veel bewoners weten niet 
precies wanneer men bij deze groep van 
initiatiefnemers aan kunnen kloppen of mis
schien zelfs wel aan moéten kloppen. Als 
eerste is belangrijk dat de privacy van de 
vraagsteller altijd wordt gewaarborgd. Maar 

waar kun je Riverhulp 
zoal voor inzetten? Dat 
door Riverhulp de zwer
vende ‘bruine kip’ onder
dak kreeg, is waarschijn
lijk wel bekend. Het 
Angerlo’s Nieuws be
steedde daar ook een 
artikel aan. Maar er 
gebeurt meer wat het 
nieuws niet bereikt. 

Samen zwemmen, samen 
boodschappen doen
Op ons parc woont een dame die bijna dage
lijks optrok met een vriendin die ook op het 
Riverparc woonde. Wanneer deze vriendin 
komt te overlijden, raakt ze in een isolement. 
Ze heeft geen rijbewijs, ze moet alles op de 
fiets doen. Toen ze jonger was, lukte dat wel, 
maar nu ze een stuk in de zeventig is, gaat alles 
een stuk moeilijker. Ze overweegt terug te gaan 
naar het westen van ons land waar haar roots 

liggen. Riverhulp vangt dit signaal op en komt 
in actie. De dame met zwemmen als haar 
favoriete bezigheid, wordt gekoppeld aan 
iemand waar ze mee naar het zwembad kan 
gaan. Na het zwemmen doet ze samen met de 
Riverparchulp boodschappen en drinken ze 
een glaasje wijn. In haar eentje naar het 
ziekenhuis is ook niet meer nodig. Dat stuk 
lopen naar de bushalte en daarna nog de rit 
met de bus... ook dat werd via Riverhulp 
geregeld. 

Ook voor jonge mensen
Uiteindelijk heeft ze het nu weer helemaal naar 
haar zin op ons Riverparc. Sterker nog, het uitje 
is door haar zelfs getransformeerd naar een 
heuglijke feestdag. En voor dit soort zaken is er 
dus Riverhulp. Met ons team waar diverse 
vrijwilligers een gedegen achtergrond in de 
zorg hebben, kan je leven op het Riverparc een 
stuk aangenamer worden. Maar Riverhulp is er 
niet alleen voor ouderen. Ook als je jong bent 
kun je aankloppen en ons mailen. Natuurlijk 
heeft ook Riverhulp niet voor alles een oplos
sing. Maar we kunnen wel een luisterend oor 
zijn en met je meedenken.

Contactpersoon voor Riverhulp is: 
Tineke van Hattem van Tol
Riverhulp@gmail.com
Tel:  06 573 314 08    

Wil je eens een keer met iemand op het schaakbord 

de strijd aangaan? Zou je eens een ochtendje naar 

een breiclub willen? Gewoon ergens een keer biljar-

ten?  Daarbij zou Riverhulp wel eens de eerste stap 

kunnen zijn. Met een team van bijna twintig perso-

nen kunnen zij je leven op het Riverparc zomaar een 

stuk aangenamer maken.

Met ons team waar 
diverse vrijwilligers een 
gedegen achtergrond in 
de zorg hebben, kan je 
leven op het Riverparc 
een stuk aangenamer 
worden


