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Betreft SAZ-klusservice van SAZ: 

Het is en blijft vrijwilligerswerk! 

  

Inmiddels hebben wij ruim 750 leden en juist de dienstverlening is heel 

belangrijk voor hen. 

Bij de SAZ-Klusservice blijkt dat soms die dienstverlening onder hoge druk 

staat. Zeker in periodes van vakantie is het moeilijk alle klussen te vervullen. 

Het is daarom noodzakelijk dat we gaan herstructureren en daarom hebben wij 

de volgende besluiten moeten nemen:  

•  U kunt voor aanvragen van klusjes alleen nog bellen van 9 tot 12 uur en 

van maandag tot en met vrijdag. Als de coördinator klusservice op dat 

moment niet aanwezig is, dan krijgt u het antwoordapparaat en wordt u 

teruggebeld 

• De naam SAZ-Klusservice wordt "SAZ-Klusjesservice". Dat geeft beter 

aan dat het gaat om kleine klusjes in en om het huis. 

• Een klusje mag niet langer duren dan maximaal twee uur. 

• Het tuinonderhoud wordt geschrapt uit de klusservice. Ook alle 

vrijwilligers zijn op leeftijd en het knippen van heggen e.d. is (te) zwaar 

werk. 



 

• Verzoeken om reparatie van een vaatwasser of het plaatsen van een 

nieuwe vensterbank behoren niet bij een klusjesservice. Ook het (advies 

bij) aanschaffen van allerlei apparatuur hoort niet bij een klusjesservice. 

• Computerklusjes en elektraklusjes kunnen nog gewoon worden 

aangevraagd. 

• De coördinator klusjesservice bepaalt of uw klusje gedaan kan worden. 

 Overigens kunt u natuurlijk ook terecht bij het repaircafé voor allerlei 

reparatiewerk. Op dinsdag van 13.00-16.00 uur bij "Koffie Enzo", Kerklaan 98 te 

Nieuwerkerk. Zie verder SAZ-magazine en -website.  

  

Vacatures SAZ-Klusjesservice:  

1. U begrijpt bij dit alles, dat wij nog veel klussers kunnen gebruiken. 

Mogelijk heeft u zelf daar nog wat tijd voor over of weet u iemand. U kunt 

altijd aangeven wat voor u haalbaar is in tijd. Elk dagdeel is er één. 

Gevraagd wordt; Mensen die handig zijn met klusjes in en om het 

huis en die het fijn vinden om anderen blij te maken. Meldt u zich 

dan bij onze secretaris; telefoon 06-27192690. Onze leden-

klusjesaanvragers zullen u dankbaar zijn!! 

2. Ook zoeken wij een tweede coördinator naast Cees van Dijk. Het is 

prettig als een taak gedeeld kan worden, dan blijft het leuk; 

ook vrijwilligers willen regelmatig op vakantie gaan!  

Gevraagd wordt: Iemand die enige leidinggevende ervaring heeft en 

gewend is om samen te werken en daarnaast enige kluservaring 

heeft; dit laatste is echter niet noodzakelijk. Onze secretaris ziet uw 

aanmelding graag tegemoet 

P.S. Voor uw tuin kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van 

www.schoffelstudent.nl 

  

Met vriendelijk groet,  

Het bestuur van SAZ 

https://sazuidplas.us13.list-manage.com/track/click?u=b3f8eeb2b5616526da0ce85a8&id=665626c425&e=40a84b5dda


  
 

 

Voor alle vrijwilligers van SAZ: 

Onze secretaris zond u een bericht door van het Vrijwilligers Informatiepunt 

(VIP) over diverse  

cursussen, die u kunt volgen. Uit ervaring weet ik dat deze scholing goed 

geregeld is en ook 

nog gezellig. U ontmoet veel collegae-vrijwilligers. Van onze chauffeurs weten 

wij bijvoorbeeld dat ze 

het soms moeilijk vinden om met verwarde mensen om te gaan. Bij het VIP kunt 

u handvaten krijgen/-halen. Pak uw kans. Het kost u niets. 

U kunt informatie vragen op: 06-14763409 en/of u aanmelden via: 

https://welzijnzuidplas.nl/system/inschrijven-cursus-vip.html. 

  
 

Nieuws van de SAZ Telefooncirkel: 

Sinds 5 jaar bestaat in de gemeente Zuidplas de "Telefooncirkel", uitgevoerd 

door SAZ. Ons doel is: mensen gebruik laten maken van de mogelijkheid om 

elke dag om ongeveer 8.30 uur gebeld te worden. Dit bellen gebeurt om te 

kunnen controleren of het met iedere deelnemer goed gaat en er is in ieder 

geval een dagelijks menselijk contact, soms leidt het zelfs tot regelmatig samen 

een kopje koffie drinken of iets gezelligs gaan doen. Ondanks onze flyers en 

publicaties in ons magazine en in nieuwsbrieven, ondanks contacten met 

huisartsen en andere hulpverleners, ontvangen wij maar geen nieuwe 

aanvragen. Alle mogelijkheden om de cirkels uit te breiden hebben wij al 

besproken, maar het lukt gewoonweg niet. 

De maatschappij verandert. Veel senioren hebben dagelijks bezoek van de 

thuiszorg, anderen hebben dagelijks contact met familie of bekenden. Weer 

anderen hebben met buren afspraken gemaakt of hebben een alarm. Al deze 

vormen zijn natuurlijk prima en bieden veiligheid en contact. 

Anderzijds blijken er toch nog steeds mensen door welke oorzaak dan ook 

https://sazuidplas.us13.list-manage.com/track/click?u=b3f8eeb2b5616526da0ce85a8&id=bfdca291c6&e=40a84b5dda


 

onopgemerkt thuis te zijn en in het ergste geval te overlijden. Ons doel was en 

is om dat te voorkomen. 

We hebben in het bestuur besloten om geen actieve werving meer te doen naar 

mogelijke nieuwe gebruikers van de "Telefooncirkel". De huidige gebruikers van 

de cirkel hoeven echter niet bang te zijn: de "Telefooncirkel" blijft bestaan en de 

vrijwilligers blijven iedere deelnemer bellen zoals dat tot op heden is gebeurd. 

Wilt u over dit besluit nadere informatie, neem dan contact op met de 

coördinator Paul Simon, telnr. 06-50839561 of met de telefooncirkel 06-

15362443. 

  
 

 

De Luisterlijn: 

Dag en nacht een luisterend oor: via 0900-0767, per chat of via E-mail. 

Extra aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen, zorgen hebben of hun 

verhaal kwijt willen. 

Goed getrainde vrijwilligers staan u te woord. Er worden jaarlijks ruim 300.000 

gesprekken gevoerd. 

Belt u gerust als u daar behoefte aan hebt, of kijk eerst op de 

website: https://deluisterlijn.nl/. 

  

N.B.: De luisterlijn valt onder de wet WMO = Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is 

gratis. U betaalt alleen de lokale belkosten. 
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