Aanvragen

Contact nieuwe leden
Het Lets Leuven Instapteam:
instapteam.letsleuven@gmail.com
Contactpunt leden
Aanspreekpunt Lets Leuven:
contactpersoon.letsleuven@gmail:com

Voor meer informatie kan u steeds contact
opnemen met :
Seniorama vzw
Vanden Tymplestraat 35
3000 Leuven
Tel. 016/22 20 14
e-mail: onthaal@seniorama.be
website: www.seniorama.be
Versiedatum: juni 2016

Klusjesdienst

1. Klusjesdienst OCMW

2. Wonen en werken KLUSPLUS

4.Landelijke Thuiszorg

Voor wie ?

Voor wie?

Voor wie?

De klusjesdienst richt zich prioritair tot elke inwoner van Groot-Leuven die door ziekte, ouderdom
of een handicap moeilijk kleine klussen kan uitvoeren.

Wat?

De klusjesdienst verleent hulp bij allerlei kleine
karweien zoals loodgieterij, schilderen en behangen, verhuizen, tuinieren, metselwerken, schrijnwerkerij enz.
Opgelet! De klusjesdienst is geen concurrent van
vaklui en middenstanders.

Hoeveel kost het?

Wat je per uur moet betalen hangt af van je inkomen en gezinstoestand.
De maatschappelijk werker berekent de prijs na
een huisbezoek.
Het OCMW zorgt zelf voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen.
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OCMW’s van de regio Groot-Leuven :
Geldenaaksebaan 430, 3001 Heverlee
Tel.: 016 24 82 45
klusjesdienst@ocmw-leuven.be
Buiten Groot-Leuven informeert u best bij het
OCMW van uw eigen gemeente.

De dienst Klusplus klust in sociale appartementen
en woningen bij minvermogenden in Leuven, Bierbeek, Boutersem via het OCMW.
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Klusplus, Wonen en Werken
Ijzerenmolenstraat 2, 3001 Leuven
Tel. 016 22 33 57
magda.peeters@wonen-en-werken.be

3. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA
Voor wie?




privépersonen
Vzw’s en niet-commerciële verenigingen
Onderwijsinstellingen

Wat?

Klussen van geringe omvang zoals schilderwerken,
tuinonderhoud, begeleiden van mindervaliden en
senioren, begeleiden van huisdieren. Hulp bij het
uitvoeren van eenvoudige administratieve taken.

Betalingswijze

U betaalt de PWA-werknemer met PWA cheques.
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PWA Leuven
Diestsepoort 6/63, 3000 Leuven
016 30 88 20
Buiten Groot-Leuven informeert u best bij de PWAbeambte van uw gemeente.

Leden van Landelijke Thuiszorg en ook hulpbehoevende niet-leden.

Wat?

Werken die te maken hebben met de veiligheid
en comfort van uw woning of voor de verfraaiing
van uw woning bv. sanitaire problemen, behangen, schilderen enz.

Hoeveel kost het?

Het tarief wordt vooraf bepaald in overleg met de
verantwoordelijke van de groen- en klusjesdienst.
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Landelijke Thuiszorg
Remylaan 4b,
3018 Wijgmaal
tel.: 016 24 39 90
www.landelijkethuiszorg.be
thuiszorg@ons.be

5.LETS Leuven
Wat?

LETS staat voor Local Exchange Trading System.
Het is een uitwisselingssysteem vooral voor diensten, maar ook voor goederen.
LETS is een lokale ruilhandel waarin geen geld
circuleert, maar waarin mensen elkaar proberen
te helpen. Het is het principe van “Ik doe iets
voor jou en jij doets iets voor mij”.

