
GEZOCHT  &  GEVRAAGD

M/V van alle leeftijden
Hulp voor Barchemers door Barchemers

Laagdrempelig * Vertrouwd * Praktisch * Eigen * Vrijwillig

Kun jij helpen in één van deze situaties? Dan is BarchHulp wat voor jou!

Kom naar onze introductieavond en meld je aan als vrijwilliger!

Maandag 9 september 20.00 uur in ‘t Onderschoer

Wil je meer informatie of direct aanmelden? 
Bel 06-47141639 of mail naar barchhulp@gmail.com

Wat is BarchHulp?
BarchHulp is een nieuw netwerk voor en door inwoners van Barchem, Zwiep en Nettelhorst die ondersteuning 
kunnen gebruiken en kunnen geven bij kleine praktische klusjes rondom huis, tuin, vervoer, computer etc. Zo helpen 
we elkaar een handje. Kleine moeite, groots effect.

De BarchHulp organisatie bestaat uit een groep vrijwilligers uit Barchem, Zwiep en Nettelhorst. Zij worden 
ondersteund door Vereniging Contact Barchem, Dorpshuis ’t Onderschoer en Stichting Welzijn Lochem (SWL)

“Dit lampje is kapot”

“Mijn kinderen kunnen
niet rijden naar de dokter”

“Ik zou graag een keer
naar de weekmarkt willen”

“Kan ik Facebook op 
mijn computer krijgen?”

“Kan dit fotolijstje
opgehangen worden?”

“Het tuinhek sluit
niet goed meer”

mailto:barchhulp@gmail.com


Hulp voor Barchemers door Barchemers
Laagdrempelig * Vertrouwd * Praktisch * Eigen * Vrijwillig

Herken jij jezelf in één van deze situaties? Of heb je een ander verzoek? 
Dan is BarchHulp wat voor jou!

Een enthousiaste groep dorpsgenoten is graag bereid om te helpen. 

Dus heb je een verzoek? 
Bel 06-47141639 of mail naar barchhulp@gmail.com

Wat is BarchHulp?
BarchHulp is een nieuw netwerk voor en door inwoners van Barchem, Zwiep en Nettelhorst die ondersteuning 
kunnen gebruiken en kunnen geven bij kleine praktische klusjes rondom huis, tuin, vervoer, computer etc. Zo helpen 
we elkaar een handje. Kleine moeite, groots effect.

De BarchHulp organisatie bestaat uit een groep vrijwilligers uit Barchem, Zwiep en Nettelhorst. Zij worden 
ondersteund door Vereniging Contact Barchem, Dorpshuis ’t Onderschoer en Stichting Welzijn Lochem (SWL)

“Dit lampje is kapot”

“Mijn kinderen kunnen
niet rijden naar de dokter”

“Ik zou graag een keer
naar de weekmarkt willen”

“Kan ik Facebook op 
mijn computer krijgen?”

“Kan dit fotolijstje
opgehangen worden?”

“Het tuinhek sluit
niet goed meer”
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