Goede dag,
Ik wil me even voorstellen. Ik ben Dennis Ampt, van de gewone mensch.
De gewone mensch is een sociaal bedrijf dat zich inzet voor het welzijn van ouderen.
De gewone mensch is er voor u. Om moeilijke, onaangename en lastige zaken, gemakkelijk en gewóón te maken.
Hiermee bedoel ik dat de gewone mensch u helpt met simpele klussen in- en om het huis, een boodschap doen, of u
naar de huisarts, het ziekenhuis, gemeentehuis, apotheek, woningbouwvereniging of waar dan ook heen brengt.
Maar ook om u te helpen met bijvoorbeeld moeilijke brieven, documenten, e-mails en dergelijke. Om ze leesbaar en
begrijpelijk te maken en eventueel te beantwoorden.
En natuurlijk is de gewone mensch er ook om u gewoon gezelschap te houden en gezellig een babbel met u te maken
onder het genot van een kop koffie!
Nee, ik kom niet om u te verzorgen, ik ben geen verpleegkundige of verzorger. Maar ik kom wel om het u gemakkelijk te
maken.
En nee, ik kom niet om uw huis schoon te maken, maar kan u wel helpen zoeken naar een betrouwbare huishoudster!
En nee, ik kom niet om uw tuin aan te leggen, maar wel om tuinonderhoud te doen, omdat u dat lastig vindt. Ook kan
ik u helpen zoeken naar een goede hovenier.
En nee, ik ben geen taxibedrijf, maar breng en begeleid u wel waar u heen wilt, of zorg dat u op uw bestemming komt.
En als u dat wilt, ga ik met u mee naar binnen, om u te helpen en het begrijpelijk maken van een gesprek bij
bijvoorbeeld een gemeentehuis of een dokter.
Kortom, de gewone mensch is er voor u om het leven gemakkelijk te maken en te houden.
Er zijn altijd momenten dat uw kinderen, kleinkinderen, familie of buren geen tijd hebben om u te helpen.
Logisch, zij hebben immers ook hun eigen leven.
Dit bedrijf, de gewone mensch, komt u dan wel helpen.
Nu denkt u: wat kost dat dan?
Ik, van de gewone mensch, kost € 25,00 per uur. Dit is inclusief btw, dus € 25,00 is gewoon € 25,00
Hoe gaat de gewone mensch te werk?
Ik kom eerst langs voor een gesprek om met elkaar kennis te maken en te kijken of er een klik is.
U kunt bij dat gesprek altijd een vertrouwd persoon uitnodigen zodat u zich gemakkelijk voelt.
In dat gesprek gaan we kijken wat ik voor u kan doen en betekenen.
We gaan afspraken maken over de werkzaamheden en wanneer ik bij u kom om u te helpen.
U krijgt van tevoren een offerte met een omschrijving van alle werkzaamheden en kosten. Extra werkzaamheden
worden alleen na uw goedkeuring uitgevoerd.
In deze maatschappij, waarin alles razendsnel verandert en veel moeilijke regeltjes en wetten zijn, is het leven best
lastig! De gewone mensch maakt het voor u gemakkelijker.
Mijn motto is dan ook:
Doe maar gewoon, dat is moeilijk genoeg!!

Met vriendelijke groet,
De gewone mensch
Dennis Ampt
Tel: 06-5101 2204
info@degewonemensch.nl
www.degewonemensch.nl
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