
Steeds meer oudere mensen blijven graag zelfstandig thuis 

wonen. Met wat extra hulp kan dat vaak ook prima. 

Nietall1 (‘niet alleen’) biedt deze extra hulp om uw leven 

thuis te vergemakkelijken. Samen gezellig, samen actief, 

samen huishouden, samen erop uit, samen organiseren. 

Handig, gezellig en vertrouwd!

Samen is 
niet alleen!



Wat doet Nietall1?

•	 Samen huishouden  

 Bijvoorbeeld boodschappen doen, kleine reparaties, 
 wasje doen, opruimen, koken
•	 Samen actief 

 Bijvoorbeeld tuinieren, wandelen of fietsen
•	 Samen erop uit

 Bijvoorbeeld naar de bioscoop of het museum
•	 Samen organiseren 

 Bijvoorbeeld administratie doen, contact met instanties,   
 dokters- of tandartsbezoek
•	 Samen gezellig 

 Bijvoorbeeld spelletje doen, bezoek aan een kennis of    
 vriend, voorlezen

Heeft u hulp nodig bij het 
opruimen van uw garage, zolder 
of bijvoorbeeld een kast? Of gaat 
u verhuizen? Ook dan kan Nietall1 
u helpen. Bij een verhuizing 
kunnen wij u helpen opruimen, 
inpakken, meubilair verkopen en 
spullen afvoeren. U kunt hierbij 
ook denken aan het sturen van 
verhuisberichten, overzetten 
van telefoon, internet, gas, 
water, licht, etc. Dus de gehele 
verhuizing - of een deel ervan - 
nemen wij u graag uit handen.



Hoe werkt Nietall1?

Wij komen langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
Samen met u kijken we wat voor ondersteuning u nodig heeft. Wij 
krijgen een duidelijk beeld van uw persoonlijke situatie en interesses 
en kunnen u een passend voorstel doen. Bij structurele zorg stellen 
wij een aantal maatjes aan u voor. U kiest zelf het maatje waar u de 
grootste klik mee heeft. Dit wordt uw vaste gezicht waarmee u een 
hechte band kunt opbouwen. Bij incidentele hulp of bijvoorbeeld 
een verhuizing kiest u geen maatje, maar zullen Monique en Juliette 
u het werk uit handen nemen. Uw aanmelding bij ons is kosteloos. 
De kosten voor een maatje zijn gebaseerd op het aantal gewerkte 
uren. Vanaf 19,50 euro per uur kunt u al een beroep op ons doen. 
Wij helpen u graag. Samen is niet alleen! 



Neemt u gerust contact met 
ons op voor meer informatie!

Monique Ilsink:  
06 – 25 062 069
Juliette Juten:  
06 – 51 931 348

E-mail: info@nietall1.nl
Website: www.nietall1.nlJuliette Juten  & Monique Ilsink

Wat is Nietall1?

Nietall1 is een kleinschalige particuliere organisatie die niet-
medische diensten verleent bij ouderen thuis in regio Bilthoven. 
De dienstverlening kenmerkt zich door persoonlijke aandacht. 
Nietall1 is een aanvulling op ondersteuning door buren, 
mantelzorgers en familieleden. 

is er voor u

Wij zoeken een maatje 
dat bij u past.

www.nietall1.nl

