
Mantelaar koppelt medisch studenten aan 

ouderen voor zorg én gezelschap.  

Naast het verrichten van (lichte) zorgtaken en hulp bij 

praktische zaken is er tijd voor een kop koffie, een 

wandeling of een bezoek aan een museum. De studenten 

helpen met opruimen en de administratie en gaan mee naar 

de dokter. Maar bieden ook hulp het bij douchen, naar de 

wc gaan en steunkousen aantrekken. Verpleegkundige 

handelingen (wijkverpleegkundige zorg) en uitsluitend 

huishoudelijke hulp behoren niet tot het aanbod.  

 

Mevrouw Vrielink: 

Ik e  als ge olg a  ee  glau oo  olledig li d ge orde . In 1995 heb ik voor het eerst de 

blindenbibliotheek gebeld om een ingesproken boek. Toen las ik nog wel de NRC in druk. In 2000, ik 



was een jaar of 60, heb ik nog met veel pijn en moeite de nieuwjaarskaarten verstuurd. Maar toen 

ging ik al niet meer alleen de straat op.  

Mevrouw Vrielink heeft lang gezocht naar een hulpvorm die goed bij haar past. Ze zocht naar een 

or  aar ij ze zélf eer de regie ko  pakke . Ik hoorde ee  i ter ie  o er Ma telaar e  ik da ht: 
dat is precies wat ik zoek! Ik huur nu via Ma telaar Thijs i . Hij ko t elke do derdag iddag.  

Ik oo  allee . Het is ook ee  soort a o tuur. Ik ilde iet et ee  stok of et ee  ho d ofzo. Ik 
ben hier thuis heer en meester. Hier weet ik wat ik moet doen. Maar naar buiten vind ik ingewikkeld. 

Thijs helpt me met de boodschappen (waarvoor ik dan al een lijstje heb ingesproken), geeft de 

planten water, stofzuigt en dweilt. We hebben het over van alles. Het is zo plezierig om echt tijd te 

he e . Thijs is o tzette d aardig.  

Mevrouw Vrielink doet zo veel mogelijk zelf. Ze heeft - met grote vasthoudendheid –alle 

hulp ro e , i sta ties e  te h ieke  doorgro d: De as doe ik i  pri ipe zelf. Daar oor he  ik 
een kleurendetector op de Iphone. Maar soms crasht er natuurlijk wel eens wat. Dan ben ik blij dat 

Thijs me die ene middag in de week kan helpen: Hij helpt me met de computer en hij zet alles weer 

precies op de juiste plek terug want anders kan ik het niet meer terugvinden. Hij is echt mijn steun en 

toe erlaat.  

Thijs:  

 Bij e rou  Vrieli k ko  ik altijd langs op donderdagmiddag, dan gaan we samen boodschappen 

doen. Ook help ik haar met het huis schoonmaken en af en toe regelen we wat praktische zaken. 

Maar voor de bovenstaande dingen worden ondernomen, nemen we eerst de actualiteiten van de 

week door. Met in de hand een groot glas cola, hebben we altijd veel lol in onze politieke discussies. 

Waarschijnlijk komt dit omdat we het vaak oneens zijn met elkaar. Ik zie mevrouw Vrielink echt als 

een soort tante die ik wekelijks bezoek. 

Op dit moment studeer ik verpleegkunde. In deze studie leer je onder andere over de omgang met 

kwetsbare ouderen. Bij Mantelaar kan ik deze omgang toe passen in de praktijk, wat voor mij zeer 

leerzaam is. Zo leer ik om initiatief te nemen en om mijn creatieve oplossende vermogen toe te 

passen als er een probleem is. Dat soort dingen leer je niet door alleen te studeren. Dit werk zorgt 

ervoor dat ouderen worden geholpen en uit hun isolement worden gehaald. Voor iemand die in een 

heel klein wereldje leeft, kan een kleine moeite van een ander heel veel positiefs betekenen. Na mijn 

studie verpleegkunde te hebben afgerond, wil ik mij daarom blijven inzetten voor deze groep 

mensen.  

Mantelaar: zorgvuldige werkwijze, supergemotiveerde zorgstudenten, betaalbaar tarief, zorg en 

échte aandacht. 

Voor meer informatie kijk op www.mantelaar.nl of bel 

085 064 3030  

Of laat uw vraag achter bij sabine@mantelaar.nl 

 

 

http://www.mantelaar.nl/

