Bint Ontmoet en Ondersteunt!

De KlusBrigade
KERN SINT-MICHIELSGESTEL

Voor uw klussen in en om het huis!
Voor mensen die de klussen niet zelf (meer) kunnen uitvoeren,
onvoldoende financiële mogelijkheden hebben en niemand
in de omgeving hebben die hen kan of wil helpen.

BINT voor welzijn & ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Zit het keukendeurtje los? Moet het tuinhekje gerepareerd worden?
Heeft u een kast die verplaatst moet worden?
Is de onderhoud van de tuin een probleem?
Voor al dit soort klusjes is er de KlusBrigade.  De vrijwilligers van de KlusBrigade
weten van aanpakken. Ze zijn handig, betrouwbaar en hebben een luisterend oor.
Bint wil samen met haar vrijwilligers helpen om iedereen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen in eigen huis en omgeving.

Voor wie?
Voor inwoners van de kern Sint-Michielsgestel die niet zelf (tijdelijk) een klus in of
om het huis kunnen uitvoeren en ook geen geld hebben om daarvoor een bedrijf
te laten komen of iemand in te huren. En bovendien geen of een klein netwerk
hebben.   

Welke klussen doet de KlusBrigade?
Reparatie en onderhoud
•
•
•
•
•
•

elektra en verlichting
hang- en sluitwerk
gordijnrails ophangen
tv-zenders instellen
het monteren van een extra trapleuning;
snoeren vastzetten of verleggen

Rond het huis
•
•
•
•
•

gazon maaien en kleine heg knippen
terras schoonmaken
spitten / schoffelen
bladeren vegen
sneeuw ruimen en zout strooien

Wat doet de KlusBrigade niet?
•
•

Huishoudelijke, verpleegkundige of risicovolle werkzaamheden.
Te grote of te zware klussen, zoals het verven van een huis of grote plafonds,
verhuizingen of een totaal verwilderde tuin opknappen, bomen kappen en
verwijderen, de dakgoten schoonmaken en andere risicovolle werkzaamheden. De Klusbrigade hanteert een maximum van 3 uur per klus!

Wie zijn de klussers?
De klussendienst werkt met vrijwilligers die het leuk en belangrijk vinden om
mensen te helpen. Wij vragen bij elk klusverzoek de bereidheid om persoonlijk
aanwezig te zijn en indien mogelijk, naar kunnen, mee te helpen.
De klussendienst valt onder Bint voor welzijn & ondersteuning.

Wat kost het?
De KlusBrigade werkt met knipkaarten. Een half uur kost € 2,50 (= 1 knip).
Er zijn knipkaarten te koop  van € 2,50,  €5,- en €10,U kunt deze bij de klussers ter plekke kopen.
U dient zelf te zorgen voor de noodzakelijke materialen

Hoe werkt de KlusBrigade?
U neemt contact op met de KlusBrigade en vertelt wat uw vraag is. Indien nodig
komt een medewerker van te voren langs om de klus goed in te kunnen schatten, welke materialen en gereedschappen nodig zijn. Als de klus door ons kan
worden uitgevoerd, maken we met u een afspraak om de klus uit te voeren.
Voor uw veiligheid en die van onze vrijwilligers komt de KlusBrigade altijd met
twee personen de klus bij u thuis doen.

Hoe kan ik de KlusBrigade bereiken
en een aanvraag indienen?
We zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar
onder telefoonnummer 073-5515432.
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Voor welzijn
en ondersteuning
Bint voor welzijn & ondersteuning is de
brede welzijnsinstelling voor de gemeente
Sint-Michielsgestel.
Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,
helpt bij het opzetten van initiatieven
door en voor burgers in de buurt.
Bint stimuleert bewegen voor iedereen,
organiseert activiteiten en cursussen,
ondersteunt en biedt hulp aan burgers die dat
tijdelijk even nodig hebben.
Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders,
vrijwilligers en mantelzorgers.
Want iedereen moet mee kunnen doen!

Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel
Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432

www.bintwelzijn.nl

