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DE VERHUISFAMILIE
KUSHANDJES VOOR ERKENDE VERHUIZERS
door Leonie Naaktgeboren

Vele handen maken licht werk! De samenwerking tussen vrijwilligers en Erkende Verhuizers is dé kracht van
stichting De Verhuisfamilie. Dat bleek de afgelopen twee maanden wel door de vele geslaagde verhuizingen.
Hieronder een impressie van een paar van deze verhuisdagen.
Mondial R. Vlot & Zn.
Soms is de urgentie voor een verhuizing ineens hoog. Een bewoner van een Rotterdamse flat (zonder lift) kreeg nog niet zo lang
geleden de diagnose dat hij een spierziekte heeft. Slechts enkele
maanden later was hij al niet meer in staat om via de trap naar
zijn woning op de derde etage te lopen. Mondial R. Vlot & Zn.
Verhuizingen kwam in actie en verhuisde de inboedel naar een
rolstoeltoegankelijke woning.
Mondial Vogel Verhuizingen
Mondial Vogel Verhuizingen en vrijwilligers van stichting Present
Walcheren hebben een alleenstaande vrouw uit Middelburg
verhuisd. “Mevrouw was zo dankbaar voor alle hulp; ze bleef ons
maar kushandjes geven”, aldus Adrie Franke van stichting Present
Walcheren.
UTS Van der Geest
Een cliënt van het Leger des Heils begint aan een nieuw leven
nu hij een woning toegewezen heeft gekregen. Om zijn spullen,
die nog in opslag stonden, te verhuizen werd de hulp van UTS
Van der Geest ingeschakeld. “Het verhuizen van de zware spullen
was voor ons te lastig aangezien er in de flat geen lift aanwezig
is. Zodoende kwamen we uit bij De Verhuisfamilie”, vertelt Mark
van der Vegte, werkzaam voor het Leger des Heils in Den Haag.
“Mijn cliënt is geweldig geholpen door de verhuizers: alles is op
perfecte wijze uitgevoerd.”
Mondial Verhuisbedrijf Henneken
“Wat was dit top om te doen!” Johan Spaans van Mondial Verhuisbedrijf Henneken blikt terug op een mooie verhuisdag. Ook de
familie uit Koudekerk aan den Rijn is enthousiast over de hulp die
zij kregen. “Wat zijn wij goed geholpen door verhuisman Johan.
Echt een topper. Naast het tillen, inladen en verhuizen dacht hij
aan alle kanten met ons mee. Behulpzaam en vriendelijk: een
echte vakman!”
UTS Hersevoort
UTS Hersevoort is een familiebedrijf met een sociaal karakter.
“Toen we de aanvraag binnen kregen van De Verhuisfamilie hebben we geen seconde na hoeven denken. Voor ons is het mooi om
iemand op deze manier te kunnen helpen”, aldus verhuisadviseur
Dick Alberts.
De Verhuisfamilie helpt kosteloos eenzame en minvermogende
mensen bij hun verhuizing.
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