Maak het
makkelijk om
elkaar in de
buurt te helpen,
zeker nu.
Met mij
gaat het
goed

Met mij
gaat het
niet zo
goed

1 blijf thuis
1 blijf thuis

2 download Whapp en vraag om hulp

2 download Whapp

3 Whapp zoekt een buurtgenoot voor je

3 je krijgt bericht zodra jouw hulp nodig is

Whapp, de app van WeHelpen
•

Gemakkelijk: kies een trefwoord uit de rubriek corona en stel je vraag.

•

Lokaal en landelijk: Whapp zoekt rondom de door jou aangegeven postcode.

•

Betrouwbaar: Whapp stuurt jou een vraag en jij geeft aan of je kunt helpen.

•

Professionale ondersteuning: onze servicedesk bekijkt alle profielen en vragen.

•

Dé specialist in het online verbinden van buurtgenoten sinds 2012.

Whapp maakt het
makkelijk om elkaar
in de buurt te helpen,
zeker nu.
Zoek je iemand om boodschappen
te doen? Of wil je weten waarmee je
mensen in jouw buurt kunt helpen? Met
Whapp, de app van WeHelpen, vind je
elkaar. De app stuurt de vraag van een
buurtgenoot naar een Whapp gebruiker in
de buurt. En zoekt verder als het nu niet
uitkomt. Whapp heeft een rubriek corona
met aangepaste activiteiten die vooral
in deze tijd belangrijk kunnen zijn. Dat
maakt om hulp vragen nog
gemakkelijker.

Iedereen die Whapp
downloadt, doet mee.
Maak een profiel met foto en korte tekst
over jezelf. Als je een vraag van een
buurtgenoot ontvangt, kun je met hem of
haar chatten. Kun je niet helpen? Whapp
zoekt gewoon verder. Je kunt ook zelf
een vraag stellen. Deze wordt aan andere
Whapp gebruikers in de buurt gesteld
totdat er een match is.

Samen maken we
elkaar helpen
vanzelfsprekend.
WeHelpen verbindt sinds 2012 buren
met elkaar. Onze servicedesk bekijkt elk
profiel en alle vragen. De chats zijn privé.
Whapp wordt aanbevolen door het
Ministerie van VWS.
Vele burgerinitiatieven en organisaties
werken er al mee.
Ga naar whapp.nl voor meer informatie
of download Whapp direct op jouw
mobiele telefoon of tablet.
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