Wat is er nog wel mogelijk in de Stichtse Vecht na de
bezuiniging van 20%
Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin mensen zich inzetten voor elkaar. Onze
kracht is het maken van een koppeling tussen mensen die hulp nodig hebben en zij die hulp
willen bieden. Met als resultaat dat mensen elkaar versterken en zinvol aan de samenleving
kunnen deelnemen.
Onze vrijwilligers en stagiairs ondersteunen kinderen en volwassenen met een beperking,
chronische ziekte of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. Dat doen we in de
thuissituatie, ook aan de mantelzorger. De laatste jaren worden de hulpvragen steeds
complexer. Gelukkig blijkt uit recent onderzoek dat de ondersteuning van Handjehelpen
daadwerkelijk effect heeft.
Hieronder treft u de cijfers aan van de respondenten die aangeven het met een stelling eens
of zeer mee eens te zijn.
Handjehelpen effect voor kinderen tot 18 jaar
Mijn kind heeft het gevoel dat er naar hem wordt geluisterd 85..%
Mijn kind heeft nu meer contact met andere kinderen 38
De kwaliteit van leven van mijn kind is verbeterd 65
Mijn kind is dingen gaan doen doe het anders niet zou doen 61
Mijn kind kan nu beter omgaan met zijn beperking 52
Mijn kind zit beter in zijn vel 75
Handjehelpen effect voor volwassenen en ouderen
Ik heb het gevoel dat er naar mij wordt geluisterd 82
Ik heb meer contact met anderen 44
De kwaliteit van mijn leven is verbeterd 66
Ik ben dingen gaan doen die ik anders niet zou doen 62
Ik kan beter omgaan met zijn beperking 64
Ik zit beter in zijn vel 59
Ik beteken meer voor anderen 43
Handjehelpen effect voor vrijwilligers
Ik doe dingen die ik anders niet zou doen 68
Ik heb het gevoel iets goeds te doen 95
Ik heb meer plezier 67
Ik leer nieuwe dingen 64
Ik voel me nuttiger 88
2021: een jaar van bezuiniging?
Handjehelpen krijgt in 2020 een jaarlijkse subsidie voor 183 koppelingen. Elk jaar maken wij
meer koppelingen dan dat er vergoed worden. We zullen eind 2020 eindigen op ca 220
koppelingen.
In 2021 zal Handjehelpen, bij een bezuiniging van 20%, 147 hulpvragers kunnen helpen.

