
Anpakker Koen Matas (21) heeft zojuist zijn app HobJob gelanceerd om te helpen in tijden van crisis 

 

Tijdens onze Pak An pitchnight vertelde Koen over zijn klusjesplatform. Op 1 april zou hij live gaan. Maar 

nu de wereld er anders uitziet, heeft Koen besloten de app in te zetten om hulp in de Achterhoek te 

coördineren. 

 

Hij zegt daar zelf over:  

 

Mijn naam is Koen Matas, ik ben de oprichter van het klusjes platform HopJob. Ik stuur dit bericht omdat ik 

graag gratis mijn hulp samen met die van HopJob wil aanbieden in deze moeilijke tijden, want we slaan 

ons hier maar op één manier doorheen, door solidair te zijn en op te komen voor elkaar. 

 

Door de uitbraak van het Coronavirus zijn er veel mensen in Nederland die behoefte hebben aan hulp; dit 

zijn de ouderen en kwetsbaren. In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we er als Nederlanders voor 

elkaar zijn. 

 

Als oprichter van HopJob bied ik gebruik van de app in deze periode geheel gratis aan voor iedereen die 

hulp nodig heeft en/of bereid is om zich vrijwillig in te zetten voor de ouderen en kwetsbaren die 

noodgedwongen binnen zitten.  

 

De infrastructuur van onze app is perfect voor het plaatsen van oproepen en/of hulp. Het filtert de klusjes 

zodat het klusje wat het dichtst bij je in de buurt is bovenaan komt te staan. Hierdoor zie je in één 

oogopslag wie er in jouw buurt hulp nodig heeft of dit aanbiedt. 

 

Dit is een oproep aan iedereen die, door het wegvallen van werk of studie, zijn beschikbaar gekomen tijd 

graag wil gebruiken om zijn hulpbehoevende medemens een handje te helpen. Denk aan boodschappen 

doen, hond uitlaten of op de kinderen van onze zorgtoppers passen. 

 

Ben je kwetsbaar en/of heb je hulp nodig? Plaats je vraag op de HopJob app en laat ons je helpen! 

 

Samen staan we sterk! 

 

Met vriendelijke groet, 

Koen Matas 

 

Help jij Koen door zoveel mogelijk te vertellen dat deze app er is? Download de app en zet er gelijk ook 

even je eigen aanbod op. Hoe meer, hoe beter. Downloaden kan in de App Store of via Google Play. 

 

Deel zoveel mogelijk het bericht op: 

 

 https://www.facebook.com/anpakken/  

 

 

https://www.instagram.com/anpakken/ 

 

 

 https://www.linkedin.com/company/anpakken 

 

 

 

Wij zijn ontzettend trots op deze Ondernemende Held! 

 

Good gaon! Zeker nu. 

 

Willy, Prisca en Linda 
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