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handig zo’n hulp
in de buurt!



Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt doen? Heeft u behoefte aan 
gezelligheid? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? De deelnemers 
van de Zorgbrigade staan voor u klaar. 

Wie zijn wij?
In de Zorgbrigade krijgen mensen die 
langere tijd geen werk hebben gehad een 
baan en volgen daarnaast training op het 
gebied van werken in de zorg. Zij gaan vanuit 
de Zorgbrigade informele hulp bieden aan 
bewoners die dat kunnen gebruiken in:
• Amsterdam Zuidoost, gehele stadsdeel
• Amsterdam Nieuw West, in de wijken 

Slotervaart en Nieuw-Sloten en de buurten 
Osdorp Midden en Osdorp Oost

• Amsterdam Noord, gehele stadsdeel

Wat kunnen wij voor u doen? 
Onze deelnemers helpen u graag met kleine 
taken, zoals boodschappen doen of lichte 
werkzaamheden in of rond het huis. Dit 
doen wij zoveel mogelijk samen met u. Ook 
komen wij graag langs voor de gezelligheid; 
even samen een kopje koffie drinken, een 
wandeling maken of een spelletje doen. Elke 

week op een vast moment komt de deelnemer 
langs voor ongeveer 2 uur, in principe voor 
een periode van een jaar.

Hoe kunt u ons helpen?
De Zorgbrigade is er voor iedereen die 
woont in de hierboven genoemde wijken en 
buurten. De hulp is gratis. Wel vragen we 
u om iets terug te doen voor de deelnemer. 
Dit kan van alles zijn, zoals helpen bij 
Nederlands leren of rekenen, of bepaalde 
gerechten leren koken. Zo helpen zij u, en u 
hen. 

Hoe gaan we te werk?
Tijdens een intakegesprek kijken we of 
en hoe we u kunnen helpen en wat u kunt 
betekenen voor de deelnemer. Vervolgens 
koppelen we u aan een van onze deelnemers. 
Na een succesvolle kennismaking kunnen 
jullie samen aan de slag.

hulp voor uzelf of een bekende

De Zorgbrigade is een project van gemeente Amsterdam, Pantar, Cordaan, De Regenboog Groep en Burennetwerk. 

Hoe meldt u zich aan?
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met Burennetwerk 
T. 020 – 2614522 [maandag t/m woensdag 10-12 uur voor informatie en aanmeldingen]
E. zorgbrigade@burennetwerk.nl

We bespreken graag met u wat wij voor u kunnen betekenen!


