
De Boodschappen Begeleiding Dienst 
van UVV Zoetermeer helpt mensen die 

• niet (meer) in staat zijn om hun
dagelijkse boodschappen
zelfstandig te doen,

• geen mogelijkheden hebben om
zelfstandig online boodschappen te
bestellen

• en ook geen beroep kunnen doen
op familie, vrienden of buren.

We zoeken doorlopend naar mensen die bereid zijn om 
één of twee keer per week een uurtje van hun vrije tijd op 
te offeren, om een oudere te helpen.  

Ben jij: 
• 16 jaar of ouder
• Betrouwbaar (VOG wordt aangevraagd)
• Maatschappelijk betrokken
• Geduldig, empathisch vermogen
• Bereid om minimaal 1-2 uur per week  te besteden.

Bel  op werkdagen tussen 09:0 0 en 11:00 uur naar 
079-2040809 of mail naar bbd@uvv-zoetermeer.nl

De Boodschappen Begeleiding Dienst is een project 
van UVV Zoetermeer. Wij zijn één van de vele 
vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer.  

Onze missie is het verlenen en bevorderen van 
maatschappelijke hulp via menselijk contact. 

Wilt u weten welke activiteiten  
UVV Zoetermeer nog meer verricht? 

Kijk dan op onze website: 
https://uvv-zoetermeer.nl 

of volg ons op Facebook:  
https://facebook.com/ZoetermeerUVV 
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 Bent of kent u iemand  
die gebruik wil maken  
van de Boodschappen  
Begeleiding Dienst,  
neem dan – alleen van 
maandag t/m vrijdag  
tussen 09:00 en 11:00  
uur - contact op met  
onze servicelijn  

079-2040809
We proberen dan zo snel mogelijk een vrijwilliger te vinden 
die u met uw boodschappen kan gaan helpen.  

We hebben echter niet doorlopend mensen op de 
reservebank zitten. Het kan dus enige tijd duren voordat we 
iemand hebben gevonden. 

Maar u kunt er wel op rekenen dat we ons uiterste best doen 
om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. 

We willen kwetsbare ouderen op een aantal verschillende 
manieren helpen met het in huis halen van de dagelijkse 
boodschappen: 

1. Een vrijwilliger wandelt met de klant (evt. met stok,
rollator, rolstoel of scootmobiel) naar de dichtstbij
zijnde winkel. De vrijwilliger helpt bij het doen van de
boodschappen. De klant rekent wel zelf af. Deze
service is gratis.

2. Een vrijwilliger haalt de boodschappen voor de klant.
De klant geeft voldoende contant geld mee. De
vrijwilliger mag NIET pinnen of voorschieten.
Eventueel kunnen we een afspraak met de winkelier
maken over een factuur en machtiging tot incasseren.
De service van de vrijwilliger is gratis.

3. Een vrijwilliger helpt bij het online bestellen van de
boodschappen. Betaling vindt plaats via een
betaalmiddel van de klant. De supermarkt brengt de
boodschappen thuis. Afhankelijk van de gekozen
winkel kunnen hier kosten aan verbonden zijn. De
service van de vrijwilliger is wel altijd gratis.

Wanneer cliënten met de auto boodschappen willen doen, is 
via onze dienst BEGELEID VERVOER nog een vierde optie 
beschikbaar. Een chauffeur/begeleider gaat dan samen met 
de cliënt boodschappen doen. Deze service kost - mits 
binnen Zoetermeer - € 6,00 per keer. 




