De Vrijwillige Hulpdienst Heerde (VHD) is de grootste vrijwilligersorganisatie in Heerde en is
vooral bekend door de bezorging van warme maaltijden (Tafeltje Dekje) aan vele inwoners binnen
de gemeente. Maar de VHD doet nog veel meer! Ze biedt dagelijks hulp aan personen die zich zelf om welke reden dan ook- niet goed kunnen redden. Meestal zijn dat ouderen. Denk daarbij aan
vervoer naar het ziekenhuis of huisartsenpost, helpen bij het boodschappen doen, samen wandelen,
het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers, enzovoort. Het inmiddels alom bekende Repair
Café is ook een projekt van de VHD. En wat te denken van het vervoeren van “boekenwurmen”
naar de Bibliotheek of het ondersteunen van aktiviteiten bij de dagverzorging bij Hanzeheerd
Brinkhoven. Kortom: een breed pakket aan hulpverlening. We doen dit met ongeveer 200
vrijwillig(st)ers, maar door de toenemende vraag om hulp hebben we echter regelmatig behoefte
aan nog meer vrijwillig(st)ers. Ook momenteel is dat weer het geval.
Zo hebben we dringend behoefte aan bezorgers van Tafeltje Dekje maaltijden in Wapenveld.
Voor het rondbrengen daarvan zoeken we chauffeurs die af en toe een paar uurtjes per week in
Wapenveld willen rijden om de maaltijden te bezorgen bij inwoners van Wapenveld.
U rijdt met uw eigen auto, de gereden kilometers worden vergoed.
Binnen het bestuur zoeken we nog een algemeen bestuurslid “Wapenveld”. Dit bestuurslid is vooral
de spreekbuis voor de inwoners van Wapenveld die bij de VHD aankloppen voor hulp, en is tevens
begeleider van het reilen en zeilen van Tafeltje Dekje in Wapenveld.
Bij voorkeur is dit iemand uit Wapenveld, maar dit is niet strikt noodzakelijk.
Steeds vaker krijgen we aanvragen voor vervoer van korte ritjes naar bijvoorbeeld het ziekenhuis,
huisartsenpost, enzovoort. We zoeken daarvoor vrijwilligers die af en toe iemand naar hun
bestemming willen vervoeren en eventueel begeleiden. Ook hier worden de brandstofkosten
vergoed.
Voor alle vacatures geldt: onze vrijwilligers zijn verzekerd tijdens hun activiteiten voor de VHD.
Interesse gewekt? Meldt je dan aan via onderstaand telefoonnummer of kom eerst eens vrijblijvend
op proef meedraaien. Onze vrijwilligers helpen u graag op weg!
Kijk voor meer informatie op onze website www.vhdheerde.nl of bel met het Centraal Meldpunt,
telefoonnummer 0578-692525, van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 9.00-12.00 uur.
Wij verwelkomen u heel graag als nieuwe vrijwilliger!!

