
 

 

Hulpdienst 
Maliskamp/Sparrenburg 

Ouderen hebben soms anderen nodig om aan het gewone leven te 
kunnen deelnemen. Vaak dragen familieleden en partners bij aan de 
verzorging. Toch is het fijn als iemand af en toe de zorg even 
overneemt. Of als iemand wat hand- en spandiensten komt 
verrichten. Dan is het prettig dat u een beroep kunt doen op 
Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg. 
 
Voor wie is Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg? 
De hulpdienst helpt kwetsbare senioren in Rosmalen die praktische hulp 
in het dagelijkse leven nodig hebben en geen beroep kunnen doen op 
een sociaal netwerk. 
 
Wat voor hulp geeft Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg? 
De hulpdienst zet vrijwilligers in die u praktische hulp kunnen bieden. Het 
verlenen van deze hand- en spandiensten heeft als doel een bijdrage te 
leveren aan het zo lang en prettig mogelijk zelfstandig blijven. 
 
De Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg biedt de volgende diensten aan: 
• Vervoer en hulp bij het doen van boodschappen*; 
• Vervoer en begeleiding naar een ziekenhuisafspraak*; 
 
* De vrijwilligers van Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg rijden in en naar de 

volgende plaatsen: Rosmalen, Empel, ‘t Wild, ’s-Hertogenbosch, Vught, 

Berlicum, Den Dungen, Nuland, Vinkel, Engelen en Vlijmen. 

 
Richtlijnen gebruik Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg 
De hulpdienst heeft richtlijnen voor de verschillende aangeboden 
diensten. Neemt u deze in acht voordat u gebruik wilt maken van de 
hulpdienst: 
• De hulpdienst vervoert alleen als er ook een begeleidingsvraag aan 

vast zit; 
• De hulpdienst is niet bedoeld voor simpelweg vervoer van A naar B. 

De hulpdienst is bedoeld voor ouderen die mobiel genoeg zijn om 
zelfstandig de auto in- en uit te stappen. 
De hulpdienst is niet bedoeld voor ouderen die gebonden zijn aan 
complexe medische hulpmiddelen, zoals een infuus. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor rolstoelen en rollators die inklapbaar in een 
personenauto passen. 
Als deelnemer van de hulpdienst mag u maximaal één keer per week 
gebruik maken van (vervoer en hulp bij het doen van) boodschappenhulp 
door een vrijwilliger. Hulpvragen worden minimaal 3 dagen van te voren 
ingediend. 
 
Hoe werkt de Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg? 
De hulpdienst is bereikbaar via Wijkplein Rosmalen, telefoonnummer  
073-6153000. Het Wijkplein is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 
12.00 uur bereikbaar. De medewerker noteert uw vraag en neemt contact 
op met de coördinatoren van de hulpdienst. 
 
Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van de hulpdienst, dan wordt u 
teruggebeld voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. 
Bent u al bekend bij de hulpdienst, dan wordt een vrijwilliger bij uw 
hulpvraag gezocht. U krijgt altijd bericht of, en zo ja welke, vrijwilliger uw 
hulpvraag op zich gaat nemen. 
 
Wat kost het? 
Vervoer kost € 0,30 per kilometer. Ook moet u rekening houden met 
eventuele parkeeronkosten.  
 
Contact 
Voor meer informatie belt u met Farent, afdeling Vrijwillige Thuishulp. 
Contactpersoon is Anja Hobbelen; 088-0237500 of 06-46768107. 
 


