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Hallo!
In dit boekje lees je wat je allemaal kan doen om te helpen. We hebben

de organisaties en initiatieven uit Nijmegen voor je erbij gezocht. 

Vraag gerust iemand van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen of

Bindkracht 10 / de Stips om met je mee te denken. Hun

contactgegevens staan achterin dit boekje. 

 

 

 

Inhoudsopgave
4 Liefde voor boeken

5 Hou je van dieren

6 Interview mevr Andriessen

8 Meehelpen met een evenement

9 Kaartjes maken of brieven schrijven

10 Zet je creativiteit in voor iets goeds

12 Help je buurtgenoten

13 Helpen in een buurthuis

14 Lekker samen wandelen

15 Gebruik je groene vingers

17 Interview Ger Wesseling

18 Help de zorg een handje

19 Een maatje om iets leuks mee te doen

20 Help kinderen in jouw omgeving

21 Maak van jouw woonplek een fijne plek voor buur & natuur

22 Interview Tineke van Iersel

24 Koken, bakken en eten

25 Start of help een inzamelingsactie

26 Help anderen door te kletsen: taalmaatje

28 Help iets te repareren

29 Informatie over Bindkracht10

33 Informatie over Vrijwilligerscentrale Nijmegen

34 Interview Rieky Wevers

36 Welke vrijwilliger ben jij?

 

 

 

 

3



Liefde voor boeken
 

Lees je graag? Wellicht voel jij je dan thuis in de plaatselijke bibliotheek.

In alle bibliotheken zoeken ze mensen die willen helpen. Help

bijvoorbeeld met bezoekers ontvangen tijdens activiteiten in de

bibliotheek, het terugzetten van de boeken en het netjes houden van

de bieb. Lijkt dit je wel wat? Meld je dan bij de Bibliotheek Gelderland

Zuid. 

Misschien wil je juist graag voorlezen? Ook de VoorleesExpress is af en

toe op zoek naar nieuwe voorleeskrachten die bij gezinnen thuis komen

voorlezen. 

Je kan ook helpen met het inspreken van luisterboeken voor mensen

die afhankelijk zijn van het voorlezen van boeken. Niet alleen boeken

die je leest in je vrije tijd, maar bijvoorbeeld ook schoolboeken. Ze

hebben inspreek locaties in Grave en Rijswijk en zoeken misschien wel

jouw stem!

 

 

 

Handige websites

www.dedicon.nl/over-dedicon/onze-experts/vrijwilligers

Dedicon maakt luisterboeken met vrijwilligers.

www.obgz.nl/activiteiten/taalvaardig/voorleesexpress.html

Meer info over de Voorleesexpress

www.obgz.nl/over-ons/vacatures.htm

Bekijk de vacatures voor vrijwilligers bij de bibliotheek op deze website
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Houd je van dieren? 
 

Heb je een groot hart voor dieren? Misschien kan je een dier verzorgen.

Help bijvoorbeeld met het uitlaten van een hondje bij mensen die

tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen dier te zorgen, bijvoorbeeld

ouderen die plotseling worden geconfronteerd met ziekte of ander

lichamelijk ongemak, waardoor ze enige tijd aan huis gebonden kunnen

zijn. 

In het lijstje hieronder vind je een aantal websites waar mensen hulp

vragen met hun (huis)dieren. Dat kan zijn een hond uitlaten maar dat

kan ook een middagje helpen op een kinderboerderij  zijn of gewoon een

paar uurtjes op een huisdier passen. 

 

 

Handige websites

www.oopoeh.nl

Houd je heel erg van honden maar wil je zelf niet meer

aan een hond beginnen? Via OOPOEH kunt u passen op

een lieve hond in de buurt en zo een buurtgenoot

helpen met het uitlaten en de verzorging van hun

hond!

www.nlvoorelkaar.nl

Op deze website staan (huis)diergerelateerde

oproepjes.

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes voor specifieke

klusjes in Gelderland van provinciegenoten,

initiatief van Omroep Gelderland

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale

Nijmegen
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Interview met

 Mevr Andriessen
 

Leeftijd: 84 jaar

 

Waar heeft u vroeger gewerkt?  

Ik heb gewerkt in een gezin met 10 kinderen. Ik was 14 jaar dus dan

weet je het wel he.

 

Wat voor vrijwilligerswerk heeft u gedaan of doet u op dit

moment? 

Ik heb heel lang spelmiddagen met de mensen gedaan. Daar bij ik

eigenlijk zo ingerold. Er kwamen ook weleens muzikanten en dan deed

ik met de mensen meezingen. Veel gesjoeld. We hebben hele mooie

avonden gehad, dan kwam er een koor en dan hielp ik met koffie

inschenken en dat soort dingen. Dit heb ik ruim 33 jaar gedaan. Dit

deed ik ongeveer één middag in de week, met speciale gelegenheden

ook weleens een avond.

 

Waarom doet/deed u vrijwilligerswerk? 

Je moet toch proberen om een beetje onder de mensen te blijven. Mijn

man en ik vonden het fijn om elkaar een beetje vrijheid te geven. Niet

de hele dag bij elkaar op de lip te zitten. Zodoende ben ik dit gaan doen.
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M O O I E  A V O N D E N

G E H A D
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www.avond4daagse.nl

De Avond4daagse zoekt altijd vrijwilligers. Een leuke

wandeling voor jong en oud in de avond.

www.sportvereniging-info.nl/nijmegen 

Zoek een sportvereniging om je bij aan te sluiten in

Nijmegen.

www.4daagse.nl/nl/organisatie/vrijwilliger-worden.html 

Dé 4daagse van Nijmegen, daar kan je bij helpen!

www.vierdaagsefeesten.nl/werken-bij

Wil je meeswingen tijdens de vierdaagsefeesten?

www.stembureaunijmegen.nl

Het is niet jaarlijks, maar ook een grote happening:

stemmen. Help je mee op het stembureau?

www.delindenberg.com/vrijwilligerswerk

Altijd een feestje: meehelpen in het theater.

www.nldoet.nl

Jaarlijks evenement waar je mee kan helpen bij

organisaties in jouw buurt.

Handige websites

Meehelpen met een evenement
 

Wil je eenmalig meehelpen? Dan kan je denken aan helpen bij een

evenement. Wil je bijvoorbeeld tickets of muntjes verkopen, het toilet

in de gaten houden, als EHBO-er aanwezig zijn of misschien ben je wel

graag uitsmijter? Tijdens een evenement zijn er altijd extra handjes

nodig. Ook bij evenementen van bijvoorbeeld de voetbalvereniging of

een andere sportclub, of wat dacht je van de 4daagse of de avond

vierdaagse voor kinderen? Zij zoeken ook altijd verkeersregelaars,

ticketverkopers en uitdelers van drinken. Wil je meehelpen met de

Vierdaagse feesten in Nijmegen? Of misschien wil je aansluiten bij een

landelijk evenement en bij een stemlokaal helpen als vrijwilliger? 

Het helpen bij een evenement kan intensief zijn maar je hebt wel een

hele speciale dag. Als je houdt van de sfeer van evenementen kan je

ook eens kijken voor vrijwilligerswerk bij het theater, bijvoorbeeld bij de

Lindenberg. Eén keer per jaar is het NL Doet en kan je terecht als

vrijwilliger bij meerdere organisaties in jouw buurt, ontzettend leuk!
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Kaartjes maken of brieven schrijven
 

Ben je graag creatief of houd je van schrijven? Er zijn meerdere

initiatieven waarbij je een ander blij kunt maken met post!

Als je het leuk vindt om brieven te schrijven dan kan je terecht bij

Postmaatje. Zij matchen jou aan een maatje om samen 4-8 keer per

jaar brieven te schrijven. Niets zo leuk en vrolijk als post! Ook bij het

ouderenfonds kan je worden gematcht aan een oudere.

Er zijn veel mensen eenzaam. Via Omapost kan je iemand ‘adopteren’

om kaartjes naar te sturen, genoeg mogelijkheden dus om lekker

creatief te zijn! 

Mensen leren kennen van over de hele wereld kan ook heel leuk zijn. Via

de website van Postcrossing kan je je aanmelden en ontvang je

kaartjes overal vandaan. Je stuurt bijvoorbeeld een kaartje naar

iemand in Italië en ontvangt een kaartje terug uit Japan.

adopteer.omapost.nl

Op deze website kan je aangeven dat je graag

kaartjes wilt sturen en krijg je ook een match. 

www.postcrossing.com

Let op, deze website is in het Engels. Stuur kaartjes

naar mensen over de hele wereld en ontvang zelf

ook kaartjes.

www.postmaatje.nl

Ook hier krijg je een match met een ander persoon

www.ouderenfonds.nl/vrijwilligerswerk/schrijfmaatjes

Word gematched aan een andere oudere en schrijf

kaartjes en brieven naar elkaar 

Handige websites
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Zet je creativiteit in voor iets goeds!
 

Je kan een pannenlap voor jezelf haken, of de zoveelste onderzetter,

maar wist je dat je je creativiteit kan inzetten voor anderen? Jouw

creatie zorgt voor een glimlach! Je kan bijvoorbeeld helpen Girafjes te

haken voor vluchtelingenkinderen in Lesbos.

Voor pleegkinderen, zieke kinderen en kinderen die iemand hebben

verloren kan je een lapje haken, van al deze lapjes wordt een mooie

lapjesdeken gemaakt. Of wil je iets voor de allerkleinsten maken?

Stichting Babyspullen zoekt creatief talent die zelf sokjes, slofjes,

dekentjes, kleertjes, jasjes en/of mutsjes kunnen maken. Het zijn

allemaal dingen die de ouders van jonge baby’s goed kunnen gebruiken.

En zelfgemaakte spulletjes voegen ook nog eens een beetje extra

warmte en liefde toe. Er is een inzamelpunt in Nijmegen. 

Voor de aller-allerkleinsten kan je een vogeltje haken, een zogenaamde

‘early-bird’. Deze geeft te vroeg geboren baby’s houvast, want de

sliertjes er aan voelen als een navelstreng. Vrouwen die om wat voor

reden dan ook een borstamputatie hebben gehad kunnen een

breiboezem aanvragen, een mooi alternatief voor een implantaat. Haak

je mee? Misschien wil je dit wel samen met iemand doen?

Lees ook het interview met Rieky Wevers op pagina 34.
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www.gijs-giraf.jimdofree.com

Haak een Gijs Giraf en stuur deze op voor een

vluchtelingenkind in Lesbos.

www.hartendekens.nl

Haak een lapje volgens de aanwijzingen op de

website en ben onderdeel van een steunende

hartendeken. 

www.stichtingbabyspullen.nl/creatief-talent

Maak iets zelfgemaakts voor een pasgeboren baby.

www.breiboezem.nl

Stichting BreiBoezem heeft als doel vrouwen gratis te

voorzien van gebreide borstprothese(s). Deze gebreide

borstprotheses zijn een goed alternatief voor siliconen

borstprotheses.

 

www.stichtingearlybirds.nl/haak-een-earlybirdje

Haak een speciaal vogeltje voor te vroeg geboren

kindjes.

Handige websites
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Help je buurtgenoten
 

Je ziet het niet altijd, maar er zijn mensen in jouw buurt die jouw hulp kunnen

gebruiken. Hele concrete oproepen zetten ze in Nijmegen op de website van

Gelderlandhelpt.nl. Ook de Vrijwilligerscentrale Nijmegen heeft soms

vacatures. Hulpvragen van buurtgenoten staan op de website van

Geldersehanden.nl. Of help mensen langer thuis wonen bij Langer Thuis van

Sterker. Bijvoorbeeld als chauffeur, maatje of administratiehulp.

Veel bewoners van buurten in Nijmegen zijn aangesloten bij Nextdoor, een

soort Facebook voor jouw buurt. Misschien kan je niet fysiek helpen, maar

heb je wel spullen die mensen van je kunnen lenen. Via Peerby kan je jouw

spullen uitlenen. Van Monopoly, tot creme brulee brander of afkortzaag:

iemand kan het zomaar nodig hebben. 

En als je veel thuis zit is het fijn als je de buurt een beetje in de gaten kan

houden, ben je al aangesloten bij jullie buurtpreventie whatsappgroep? Je

kan ook de politie helpen door je aan te sluiten bij Burgernet en bijvoorbeeld

uit te kijken naar een vermiste persoon in jouw omgeving.

 

burgernet.nl

Meld je aan om mee te zoeken naar een vermist

persoon op moment dat er een melding is in jouw

buurt van de politie.

www.langerthuisnijmegen.nl

Als vrijwilliger van Langer Thuis kun je je op veel

verschillende manieren nuttig maken. 

www.nextdoor.nl

Veel wijken in Nijmegen hebben een soort Facebook

voor de wijk, hierop staan ook vaak oproepjes van je

wijkgenoten.

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes voor specifieke klusjes in

Gelderland van provinciegenoten, initiatief van

Omroep Gelderland

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen

www.peerby.nl

Deel jouw spullen met buurtgenoten. 

Handige websites
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Helpen in een buurthuis
 

In elke wijk staat wel een buurthuis of wijkcentrum waar verschillende

activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. Deze activiteiten worden vaak

georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Er wordt gekookt, gekletst,

getekend, gesport en ontmoet. De mensen van Bindkracht10 kunnen je

meer vertellen en je verbinden met de juiste personen. 

Een wijkcentrum of buurthuis is een goede ontmoetingsplek, je ontmoet er

mensen uit je eigen wijk en wie weet houd je er wel een vriendschap aan

over. 

 

 

www.wegwijzer024.nl

Op deze website staan alle activiteiten in de

wijkcentra aangemeld, je kan bij activiteiten zoeken

op je wijk en daarna op wijkcentrum.

www.bindkracht10.nl

De medewerkers van Bindkracht10 zijn van veel

activiteiten op de hoogte en kunnen je matchen met

een leuke activiteit.

Handige websites
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lekker samen wandelen
 

Er zijn genoeg mensen die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen of

willen. Lijkt het jou misschien leuk om met deze mensen te gaan wandelen?

Sommige mensen zoeken ook iemand die de hond voor ze wilt uitlaten, ook

dan ben je lekker aan de wandel! In Nijmegen zoeken ze ook mensen die bij

stadswandelingen willen helpen. Dus als je ook nog iets over de historie van

Nijmegen kan en wilt vertellen (of leren) dan kan je stadsgids worden.

 

 

www.gildenijmegen.nl

Het Gilde organiseert stadswandelingen in Nijmegen

en zoekt ook vrijwilligers die de stadswandelingen

willen doen.

www.nlvoorelkaar.nl

Op deze website staan veel oproepjes voor

wandelingen.

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes voor specifieke klusjes in

Gelderland van provinciegenoten, initiatief van

Omroep Gelderland. Wellicht iemand die wilt

wandelen?

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen. Ook

hier staan wandeloproepjes.

Handige websites
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https://www.nlvoorelkaar.nl/


Gebruik je groene vingers

 
Ben je thuis altijd in de tuin bezig? Plantjes poten, onkruid weghalen en alles

netjes vegen? Sommige mensen kunnen dit helaas niet zelf en zouden het

fijn vinden om wat hulp hierbij te krijgen. Door jouw hobby uit te oefenen kan

je iemand helpen! 

Of wat dacht je van helpen in een moestuin, een tuin van een

verzorgingshuis of zelfs een voedselbos? Misschien vertoef je graag in een

botanische tuin of een theetuin? Oogst je graag appels of snoei je graag

bomen? Nijmegen is zo groen, er is vast iets voor jou te doen!

 

Psst, kijk ook even op pagina 21 voor nog meer leuks

 

 

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen.

www.eetbaarnijmegen.nl

Help mee om een voedselbos of grotere moestuin te

onderhouden.

www.hortusnijmegen.nl

Help mee in de botanische tuin of de theetuin

www.dewarmoes.nl

Oogst mee en werk mee in de boomgaard.

natuurtuingoffert.nl

Goffert park zoekt mensen om te helpen in de

natuurtuin en in de kruiden – bloemen tuin.

www.nlvoorelkaar.nl

Op deze website staan veel oproepjes voor hulp in de

tuin.

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes voor specifieke klusjes in

Gelderland van provinciegenoten, initiatief van

Omroep Gelderland.

Handige websites

15

https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/


W A T  I K  L E U K  E N

F I J N  V I N D  I S  D A T

I K  M E N S E N  Z I E

G E N I E T E N  V A N  D E

W I J K  

Ger Hesseling



Interview met
Ger Hesseling 

Leeftijd: 76 jaar

 

Waar heeft u vroeger gewerkt?  Ik heb gewerkt bij het slachthuis. Ik ben nu

met pensioen. 

Wat voor vrijwilligerswerk heeft u gedaan of doet u op dit moment?  Vanaf

de jaren 60 doe ik al vrijwilligerswerk. Ik ben aangesloten bij de wijkvereniging en

in de jaren 90 wilden ze de woning slopen waar ik nu in woon. In totaal 220

woningen. De mensen die hier wonen zijn hier geboren en getogen, de

woningstichting had bewust de woningen laten verpauperen om zo de sloop er

door te drukken. Toen hebben we met een aantal bewoners de koppen bij elkaar

gestoken en zo de bewonersgroep opgericht en zijn zo het gevecht aangegaan

om de sloop tegen te houden. Daar kan ik wel een boek over schrijven! Ik ben

toen cursussen gaan volgen op het gebied van volkshuisvesting en

communicatie. Na een zwaar en lang gevecht hebben we de zaak gewonnen. De

sloopvergunning is uiteindelijk ingetrokken. Toen hebben we ook nog voor elkaar

gekregen dat de huizen opgeknapt werden!

We kregen ook 35.000 euro per jaar subsidie van de gemeente. We hadden een

commissie en mensen konden dan subsidie aanvragen en dan bekeken wij of het

de wijk ten goede kwam. En dan deed ik ieder jaar de financiële verantwoording

afleggen, dat heb ik ook zeven jaar gedaan.

Toen ik 58 was kreeg ik een hartaanval en moest rustiger aan gaan doen. Nu heb

ik alleen nog een adviserende rol.

Welke talenten zet u in bij het vrijwilligerswerk wat u doet?  Mensen houden

mij snel aan. Ik ben een vertrouwenspersoon voor veel mensen en heb goede

inzichten met wat er speelt in en rondom de wijk.

Wat vindt u leuk/minder leuk aan dit vrijwilligerswerk? Wat ik leuk en fijn

vind is dat ik mensen zie genieten van de wijk en mij ook heel erg dankbaar zijn

voor wat ik gedaan heb. Wat ik minder leuk vind is dat mensen aan de zijlijn soms

kritiek hebben, maar goed dat hoort er bij.
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Help de zorg een handje

 
Wist je dat veel zorginstellingen helpende handjes zoeken? Ze zoeken

mensen die anderen welkom kunnen heten, een praatje maken of een

wandeling. Doe je mee een spelletje of assisteer je graag tijdens een uitje?

Wil je mee helpen tijdens de maaltijd? Er zijn verschillende zorginstellingen in

Nijmegen waar je direct terecht kunt. 

Verzorgingshuizen:

www.dagelijks-leven.nl/huizen/nijmegen-het-

gofferthuis/

www.hulpdienstnijmegen.nl/hulp-geven/

www.zorgcentrum-huizerosa.nl/werken/vrijwilligers

www.werkenbijzzgzorggroep.nl/vrijwilligers

www.werkenbijkalorama.nl/vrijwilligers

www.waalboog.nl/goed-werken/vrijwilligerswerk

Ziekenhuizen:

www.radboudumc.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk

www.werkenbijcwz.nl/werken-bij-cwz/onze-

functies/vrijwilligerswerk

Handige websites

18

V I N D  J E  H E T  L A S T I G  O M

E E N  W E B S I T E  T E

B E Z O E K E N ?  J E  M A G  O O K

A L T I J D  B E L L E N  M E T

J A C Q U E L I N E

( C O N T A C T G E G E V E N S

S T A A N  O P  P A G I N A  33 )

 

https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/


EEN MAATJE OM IETS LEUKS MEE TE DOEN

 
Samen is leuker dan alleen! Het hoeft niet iets heel ingewikkelds zijn. Samen

wandelen, samen koken, samen een terrasje pakken of samen winkelen. Het

zijn veelal leuke activiteiten die je samen met een maatje doet. Hoe fijn is

het dat je iemand hiermee kunt helpen? Het hoeft niet veel tijd te kosten, je

kunt dit afstemmen met je maatje. Er worden allerlei soorten maatjes

gezocht in Nijmegen, zit er iemand voor jou tussen met wie het klikt?

Misschien wil je graag een goed gesprek voeren met iemand, dan kan je

terecht bij Centrum Ontmoeting in Levensvragen. Je ondersteunt daar

mensen in het zoeken en vinden van betekenis in het nu, het verleden of de

toekomst. 

 

 

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen.

www.ontmoetinginlevensvragen.nl/vrijwilligers

www.maatjesnijmegen.nl

Via deze site wordt je gekoppeld aan iemand op

basis van interesses.

www.nlvoorelkaar.nl

Op deze website staan veel oproepjes voor maatjes.

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes, ook voor maatjes, in

Gelderland van provinciegenoten, initiatief van

Omroep Gelderland.

Handige websites
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Help kinderen in jouw omgeving
 

Veel kinderen kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Denk aan een maatje om

iets leuks mee te doen, iemand die naar ze luistert van bijvoorbeeld de

Kindertelefoon of iemand die ze voorleest zodat ze in aanraking komen met

boeken en lezen. Ook zijn er veel clubs die jouw hulp kunnen gebruiken. Wat

dacht je van helpen met knutselen bij een clubje in een wijkcentrum of

buurthuis (een activiteitenplein van Bindkracht10). Bindkracht10 en de

Stips in de wijk weten vaak welke clubjes handjes nodig hebben. Ook heeft

Bindkracht10 een voorleesproject, de Voorleesexpress, waar je gekoppeld

wordt aan een voorleesmaatje. 

Kinderen en jongeren uit Nijmegen zoeken ook maatjes om iets mee te doen.

Soms hebben ze een beperking of heeft hun gezin een steuntje in de rug

nodig voor hun ontwikkeling.Of wil je meehelpen bij een Speelotheek? In

Bottendaal hebben ze een Speelotheek die draait op vrijwilligers. Al jouw

ervaring kan je inzetten als je kinderen wilt helpen. 

 

 

www.kindertelefoon.nl/vrijwilliger

De kindertelefoon zoekt soms vrijwilligers, het is

gelukkig wel een populaire vrijwilligersbaan dus er is

niet altijd vraag naar 

www.bindkracht10.nl 

Bij Bindkracht10 kan je meer lezen over de

Voorleesexpress

www.speelotheekbottendaal.nl

Deze speelotheek in Bottendaal draait op vrijwilligers

www.maatjesnijmegen.nl/projecten

In deze lijst vind je verschillende maatjes projecten in

Nijmegen

Handige websites
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Maak van jouw woonplek een fijne plek

voor buur & natuur
 

Heb je ze wel eens zien staan? Die schattige minibiebs in een voortuin? Je

mag daar een boek uit halen of er eentje terug zetten. Je kan zelf ook een

minibieb starten. Dit zorgt voor wat levendigheid bij huis én je zorgt dat

meer mensen gaan lezen. 

Heb je groene vingers? Misschien kan je je eigen plantenbieb starten met

stekjes. Op internet kan je een stekjesroute vinden, daar kan je jouw stekjes

bij zetten. 

Om je huis kan je ook voor de natuur zorgen. Heb je tegels? Wip ze eruit en

doe mee met het NK tegelwippen. Zorg jij dat Nijmegen wint?  Als je dan toch

bezig bent kan je misschien wat bloemenzaadjes zaaien. De bij kan niet

zonder bloemen, en wij niet zonder de bij. Maak bijvoorbeeld een

bloemenbom en gooi deze op plaatsen waar ze wel wat bloemetjes kunnen

gebruiken. Om het helemaal af te maken kan je aan de slag als Wijkheld: ruim

zwerfafval op, samen met een groepje (kinderen). 

 

 

minibieb.nl of minibibliotheek.nl

Op deze websites kan je je eigen minibieb aanmelden

en tips vinden hoe je een minibieb start.

www.wijk-helden.nl

Prik zwerfafval in jouw wijk, evt met een groepje

(kinderen)

www.nk-tegelwippen.nl/

Haal een tegel uit je voor/achtertuin en geef hem op. 

www.plantenbieb.com

Maak een plantenbieb, zet hier stekjes in en planten

die mensen mogen ruilen of meenemen. 

instagram: @stekjesroute 

facebook: stekjesroute 

Handige websites
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Interview met
Tineke van Iersel

Leeftijd: 86 jaar

 
Waar heeft u vroeger gewerkt?  Ik ben psychiatrisch verpleegkundige van huis uit.

Wat voor vrijwilligerswerk heeft u gedaan of doet u op dit moment?  

Met een vriendin samen ben ik begonnen met jeugd & jongerenwerk. Heel simpel, in een

oude bakkerij op woensdagmiddag. Dat is het eerste vrijwilligerswerk.

Ik heb destijds ook een vrouwenpraatgroep opgestart. Het knutselen was een aanleiding

tot gesprek, als je met je handen bezig bent dan praat dat makkelijker. De vrouwen in die

tijd waren helemaal niet gewend om in een groep samen te komen.

Mijn man heeft een ernstig auto ongeluk gehad en daardoor heel wat hersenbeschadiging

opgelopen. Hij ging drie dagen naar een dagopvang in Druten. Daar heb ik een vrouw

ontmoet en die wilde een buitenlandse vrouwengroep oprichten in Lindenholt, omdat daar

veel Chinezen en andere buitenlanders wonen. Ik ben erg dyslectisch en zij was daar wel

heel goed in dus toen hebben we de taken verdeeld, zij deed de theorie en ik de praktijk.

Dan gingen we bijvoorbeeld naar een lingeriezaak om daar samen met de vrouwen lingerie

te kopen, normaal gesproken deden de mannen dat omdat de vrouwen de taal niet goed

spraken. Dat soort dingen deden we allemaal.

Nadat mijn man was overleden ben ik met Netwerk100 in aanraking gekomen. Daar ben ik

nu drie jaar lid van. Op het ROC hebben we de reis van de ouderen gedaan, dat in

samenwerking met 50 ouderen en 3 klassen van het ROC. Met leraren hebben wij een

heel programma gemaakt over ouderen en jongeren. Dat was zo leuk en echt grandioos!

Nu doe ik nog steeds best veel voor Club Goud, ik werk mee aan veel projecten.

Drie jaar geleden ben ik lid geworden van de raad van ouderen, van het ministerie van

VWS met Hugo de Jonge. Uit elke provincie zijn twee mensen gekozen en Fifi en ik

hadden de eer vanuit Nijmegen. Verder heb ik in alle oudercommissies van de scholen van

de kinderen gezeten. Ik woon nu in Beuningen omdat mijn kinderen hier ook wonen en ik

ben verzeild geraakt in het bestuur van de vereniging voor senioren. Oh ja, bijna vergeten,

ik heb ook nog 21 jaar in een gespreksgroep in de benedenstad gezeten. 

Waarom doet/deed u vrijwilligerswerk? Je brengt jezelf, je aandacht, je belangstelling,

je luisterend oor en je krijgt ook energie terug. Toen mijn man overleden was, was dat een

vorm van overleven voor mij, je hebt afleiding. Je moet je bed uitkomen want je hebt

afspraken. Het is zo fijn om mensen te ontmoeten.
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I S  Z O  F I J N  O M

M E N S E N  T E

O N T M O E T E N .

Tineke van Iersel
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KOKEN, BAKKEN EN ETEN
 

Veel mensen koken graag, maar wanneer pak je echt uit? Als je alleen woont

is het soms makkelijker om iets in de magnetron te zetten. Maar als koken

echt je passie is kan je natuurlijk altijd voor een ander koken.

Kook jij de komende tijd een stamppotje extra voor een van je

buurtgenoten? Voor daklozen uit Nijmegen? Of zou je het leuk vinden om

samen te koken?  Ook in Nijmegen zoeken ze mensen die graag koken (en

wellicht samen eten?) 

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes voor specifieke klusjes in

Gelderland van provinciegenoten, initiatief van

Omroep Gelderland.

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen.

www.nlvoorelkaar.nl

Op deze website staan veel oproepjes voor

kookhulp

www.voedselbanknijmegen.nl

Ingredienten over? Veel voedselbanken staan te

springen om wat extra levensmiddelen te

ontvangen. 

www.thuisgekookt.nl

Lijkt het je leuk om voor een ander te koken? Bekijk

zeker de website even!

www.huisvancompassienijmegen.nl/activiteiten/maal

tijden

Inwoners van Nijmegen kunnen hier een (gratis)

maaltijd nuttigen, deze worden bereid door

vrijwilligers

www.straatmensen.nl/help-mee/vrijwilligers

Deze club mensen kookt voor mensen die op straat

leven in Nijmegen

Handige websites
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Start of help een inzamelingsactie
 

Wist je dat er mensen zijn die spullen inzamelen? Misschien heb je al spullen

thuis liggen, zoals plastic doppen, het enige wat je dan hoeft te doen is deze

inleveren of op te sturen. Hoe makkelijk kan helpen zijn?  Met deze acties

willen ze bijvoorbeeld geld ophalen voor een blindegeleidehond of iets

anders voor een goed doel. 

Hieronder zie je een lijstje van een aantal inzamelingsacties.

Je kan natuurlijk ook altijd collecteren voor een goed doel.

 

 

www.nlvoorelkaar.nl

Op deze website staan veel oproepjes voor

inzamelingsacties.

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes voor specifieke klusjes in

Gelderland van provinciegenoten, initiatief van

Omroep Gelderland.

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen.

www.voedselbanknijmegen.nl

Veel voedselbanken staan te springen om wat extra

levensmiddelen te ontvangen.

youngcapital.nlvoorelkaar.nl

Plastic doppen verzamelen voor geleidehonden? Per kilo

ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding.

www.cliniclowns.nl

Inzamelingsactie van lege cartridges en oude

mobieltjes.

www.cbf.nl/collecterooster

Bekijk wanneer welke collecte is en meld je aan via de

website van het goede doel als collectant

Handige websites
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Help anderen door te kletsen: taalmaatje
 

Veel nieuwe Nederlanders zoeken iemand om de taal mee te oefenen. Via

het Gilde Nijmegen kan je taalmaatje worden. Ook bij de Radboud

Universiteit zoeken ze taalmaatjes voor studenten. Deze zijn hoogopgeleid

en hebben al enige basiskennis van het Nederlands. Ze willen graag een

niveau hoger bereiken, wil jij ze daarbij helpen?  

In Nederland wonen veel mensen voor wie het Nederlands niet de

moedertaal is. Daardoor lopen ze dagelijks tegen allerlei praktische

problemen aan. Met de taalmaatjes van Humanitas kunnen zij één keer per

week op hun Nederlands oefenen. Bijvoorbeeld door samen dingen te

ondernemen, te praten, te lezen, of televisie te kijken. Zo leren zij

spelenderwijs Nederlands. En daarmee kunnen ze zich makkelijker redden in

allerlei alledaagse situaties. Er is een wachtlijst voor mensen die een

taalmaatje zoeken, jij bent dus hartstikke welkom om taalmaatje te worden!

Wil je kinderen helpen met hun huiswerk? Voor veel nieuwe Nederlanders is

het lastig om hun kinderen goed te begeleiden met schoolwerk, omdat ze

zelf de taal nog niet goed spreken en het Nederlandse onderwijssysteem

nog niet goed genoeg kennen. De hulp van ervaren Nederlanders die als

thuisonderwijsmaatje ondersteuning kunnen bieden, is dan erg fijn! Open

Embassy zorgt voor een goede match. 

Ook de bibliotheek is op zoek naar helpende handjes die bezoekers van het

Taalcafé en/of Digitaal café willen helpen met het leren van de Nederlandse

taal.

Wie help jij met een kletspraatje?

 

 

H E T  I S  O O K

G E Z E L L I G  O M

S A M E N  M E T  E E N

V R I E N D ( I N )

I E M A N D  T E

H E L P E N .
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Handige websites

www.gildenijmegen.nl

Deze vrijwilligersorganisatie koppelt mensen die willen

oefenen met de Nederlandse taal aan maatjes.

www.humanitas.nl/programmas/taalmaatjes

Bij Humanitas staan ze te springen om taalmaatjes

www.openembassy.nl/projects/thuisonderwijsmaatjes

Help jij nieuwkomerskinderen en hun ouders met

schoolactiviteiten? 

www.ru.nl/radboudintolanguages/vm/word-jij-taalmaatje

Word taalmaatje van een student van de Radboud Universiteit.

www.obgz.nl/activiteiten/taalvaardig/taalcafe.html

Help mee bij het Taalcafé in jouw lokale Bibliotheek

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes voor specifieke klusjes in

Gelderland van provinciegenoten, initiatief van

Omroep Gelderland

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen
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Help iets te repareren
 

Als je een beetje handig bent kan je al op heel veel plekken helpen met

repareren. Zo zijn er repaircafés door heel het land waar mensen terecht

kunnen met kapotte apparaten. 

Op de website van Geldersehanden vonden wij een oproep voor een

poppendokter. En de speelotheek in Bottendaal kan ook hulp gebruiken bij

de reparatie van speelgoed. En misschien kan je wel kleding verstellen? 

Handige Harry’s of Henriette's kunnen misschien aan de slag als conciërge,

wij zagen een oproep voor een huismeester bij een hospice op de website

van NLvoorelkaar. Niet iedereen is handig, dus als je met je rechterhanden

aan de slag wilt is er altijd wel iets te vinden! 

 

 

www.gelderlandhelpt.nl

Overzicht van oproepjes voor specifieke klusjes in

Gelderland van provinciegenoten, initiatief van

Omroep Gelderland

www.geldersehanden.nl

De website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen

www.speelotheekbottendaal.nl

Ze zoeken bij deze speelotheek altijd mensen die

kunnen helpen bij de reparatie van speelgoed

www.repaircafenijmegen.nl

In alle wijken van Nijmegen is een eigen repaircafe

waar je contact mee kan opnemen om te helpen.

Handige websites
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Bindkracht10 ondersteunt mensen om vanuit hun

mogelijkheden verder te komen in het leven.

De mensen van Bindkracht10 vormen een netwerk in Nijmegen dat werkt aan

krachtige verbindingen. Ze leggen verbanden tussen mensen en met andere

organisaties. Ze zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor mensen

met weinig sociale contacten, een klein netwerk of die in een lastige situatie zitten.

Ze maken deel uit van de plek waar mensen wonen. Op straat, in de wijk, online of in

de stad. 

In alle Nijmeegse wijken zit een locatie van Bindkracht10, de zogenaamde Stip, waar

je binnen kan lopen met al je vragen. De Stip is er voor je. De mensen van de Stip

bieden advies, hulp of een luisterend oor. Maar zijn er ook voor je als je een leuk idee

hebt en ondersteuning wilt om dit te realiseren. Er zijn in 10 Stips in Nijmegen waar

je binnen kunt lopen. Je kunt ze ook bellen of mailen. 

• Kom langs: Normaal kan je langs komen bij de Stip bij jou in de buurt. Vanwege

corona werken de Stips alleen op afspraak. Bel 024-3502000 om de afspraak te

maken voor een bezoek aan de Stip in jouw buurt (overzicht op pagina 32).

• Bel: je kunt ook telefonisch je vraag stellen of een praatje maken 024-3502000.

• WhatsApp: In de Corona tijd kun je tijdelijk ook appen of WhatsApp videobellen

naar 06-1343 3934. 

• Mail: Je kan mailen naar: vraag@stipnijmegen.nl  Stel je vraag en vermeldt altijd je

naam en je postcode (zodat we je snel met de Stip in jouw buurt in contact kunnen

brengen)

De Stip-medewerkers hebben nauw contact met de opbouwwerkers van

Bindkracht10, maar ook met de welzijnscoaches die je kunnen helpen met

specifieke vragen. De Stip kan snel contact met ze leggen.
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de welzijnscoach belt jou op, hij/zij kent je wijk en weet wat er allemaal is 

evt vraagt de welzijnscoach een indicatie voor je aan bij de huisarts, de hulp is

dan gratis

samen kijken jullie wat je leuk vindt en goed kan 

samen ga je naar een activiteit 

na afloop vertel je hoe het was en wat je verder wilt

de welzijnscoach blijft met je in contact

Zuid (Hatertse Hei Grootstal)  - Hannie van der Meer

Lindenholt – Jeanine Vermeulen

Dukenburg – Pieter Pelser

Neerbosch Oost – Dorien Batselaer

Nijmegen-Noord - Paul Reuling of Gabi Verzuu

Welzijnscoaches van Bindkracht10:

Heb je frisse, nieuwe energie nodig? Zoek je naast zorg meer evenwicht in je leven?

Wil je graag andere mensen ontmoeten? De welzijnscoach kan je helpen. In elke wijk

zit er één. De welzijnscoaches werken ook vanuit Welzijn op recept.

Hoe werkt een welzijnscoach van Welzijn op Recept?

Wandelpraatje (in coronatijd)

Wij lopen graag een uurtje met je mee door de wijk. Wij zijn werkzaam als

welzijnswerker bij Bindkracht10 in jouw wijk en vinden het leuk om op deze manier

wijkbewoners te ontmoeten en in gesprek te gaan over bijvoorbeeld wat je

bezighoudt in deze tijd, een goed idee voor een activiteit in de buurt of dat je

gewoon even een eindje wilt lopen.

Vind je het leuk om een keer met een van ons op pad te gaan? Bel of mail ons, dan

maken we een afspraak, de contactgegevens vind je hiernaast.

Wandelpraatjes zijn er in de volgende wijken:

30



Op Wegwijzer024 kun je zelf zoeken naar instellingen en organisaties op

het gebied van welzijn, wonen en zorg in Nijmegen.

(www.wegwijzer024.nl)

Ben je op zoek naar een luisterend oor, dan kun je dag en nacht mailen,

bellen of chatten met Sensoor.  (www.sensoor.nl)

Wil je praten over geweld in huiselijke kring dan kun je zeven dagen per

week, 24 uur per dag contact opnemen met Veilig Thuis.

(www.veiligthuisgelderlandzuid.nl)

Zelf regelen

Bel gerust de opbouwwerker uit jouw wijk, hieronder een overzicht van alle

opbouwwerkers met hun telefoonnummers en e-mailadressen:
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Overzicht Stips Nijmegen

Alle Stips zijn te bereiken via de Stiplijn:  024-3502000.

In de Corona tijd kun je tijdelijk ook appen of WhatsApp videobellen naar 06-

1343 3934. In Corona tijd werkt de Stip op afspraak, bel dus eerst even.

Stip centrum / Papengas 8  (Buurthuis 't Oude Weeshuis)

centrum@stipnijmegen.nl

Stip Dukenburg /Meijhorst 70-39 (Wijkcentrum Dukenburg)

dukenburg@stipnijmegen.nl

Stip Hatert / Couwenbergstraat 14 (Hart van Hatert)

hatert@stipnijmegen.nl

Stip Lindenholt/ Zellersacker 1003 (wijkschool InterAcker)

lindenholt@stipnijmegen.nl

Stip Midden / Thijmstraat 40 (Voorzieningenhart 't Hert)

midden@stipnijmegen.nl

Stip Nieuw-West / Symfoniestraat 166 (Winkelcentrum de Notenhout)

nieuw-west@stipnijmegen.nl

Stip Noord / Thermionpark 16 (Thermion)

noord@stipnijmegen.nl

Stip Oost / Elzenstraat 4 (voormalige Bibliotheek)

oost@stipnijmegen.nl

Stip Oud-west / Tweede Oude Heselaan 386 (Wijkcentrum Titus Brandsma)

oud-west@stipnijmegen.nl

Stip Zuid / Archimedesstraat 9 (De Schakel)

zuid@stipnijmegen.nl 
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Samen op zoek naar een goede klik met de

Vrijwilligerscentrale Nijmegen 

Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Je wilt iets voor een ander doen, maar

je weet niet waar te beginnen. Er is zoveel! In Nijmegen kan de Vrijwilligerscentrale je

helpen. Samen met jou bekijken ze wat je graag wilt, wat je kunt en hoe dat het beste

te regelen is. Ze hebben contacten met allerlei leuke organisaties en mensen die

helpende handjes zoeken of graag een beroep doen op jouw kennis en ervaring. 

 

Voor Heel Holland Helpt is de contactpersoon:

Jacqueline Schlicher

Bereikbaar van ma. t/m do. van 10.00-16.00 uur 

op telefoonnummer 024 820 00 20 

https://www.geldersehanden.nl/nijmegen

vacature@vwc-nijmegen.nl

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen vindt het ontzettend belangrijk dat je een goede

klik hebt met de organisatie of bij de persoon waar je gaat helpen. Zij hebben daar

veel ervaring mee en vinden het ook helemaal niet gek als je zegt: het klikt niet. Ze

vinden het juist fijn als je dit zegt, want dan kunnen ze op zoek naar iets wat echt bij

jou past. Je mag ook altijd een paar keer komen kijken of proberen voordat je iets

echt wilt gaan doen. Misschien wil je wel iemand meenemen? Er is heel veel mogelijk.

 

 

W I S T  J E  D A T  B I J N A

 D E  H E L F T  V A N  D E

N E D E R L A N D E R S

V R I J W I L L I G E R S W E R K

D O E T ?
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Interview met

Rieky Wevers
 

Leeftijd: 83 jaar

 

Wat doet u voor vrijwilligerswerk?

Ik ben al jaren bezoek medewerkster bij de kerk. Ik ga op bezoek bij

verzorgingshuizen. Met sommige mensen is geen gesprek meer mogelijk

maar ik ga dan toch even bij ze op bezoek. Dat doe ik bij verjaardagen,

met Pasen en met kerst. Ik neem dan een presentje voor ze mee. In ons

dorp kom ik bij vaste personen op visite in het verzorgingshuis.

Doet u nog meer?

Vroeger breide ik heel veel: truien voor de kinderen en later voor de

kleinkinderen. Mijn zoon wilde graag dikke sokken van dikke wol. Hij zei:

brei maar een voorraad, de geitenwollensokkenbreiers en dragers

sterven uit. Ook mijn dochter kende mensen die deze sokken graag

wilden. Ik ben aan de slag gegaan, ik kan slecht stilzitten dus sokken

breien is een leuke klus. En een sok is maken is leuk, je kan het even

tussendoor doen. Mijn zoon is inmiddels voorzien, maar nog steeds brei ik

sokken. Nu voor mensen die ze kunnen gebruiken. Mijn dochter neemt ze

mee naar het Leger des Heils, de winkel in Nijmegen. Ik heb gehoord dat

mensen er heel blij mee zijn, de sokken zijn ook aan vluchtelingen

uitgedeeld, dat vind ik wel fijn.

Een kennis van mij breit ook sokken, ze heeft al meer dan 600 paar naar

Roemenië gestuurd. In alle kleuren. Ik brei alleen in het grijs. Het is leuk

dat mijn breiwerk een gericht doel heeft, daar beleef ik plezier aan. 

Foto gemaakt door dochter Christine Wevers (wvrs.nl) 
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 H E T  I S  L E U K  D A T

M I J N  B R E I W E R K

E E N  G E R I C H T

D O E L  H E E F T ,

D A A R  B E L E E F  I K

P L E Z I E R  A A N .  

Rieky Wevers
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WELK TYPE
VRIJWILLIGER

BEN JIJ?
Wil je graag iets voor een ander doen maar
weet je niet wat bij je past? Dat is niet zo gek,
want er is zoveel leuks wat je kunt doen!
Gelukkig is er altijd iets te vinden wat bij je
past. En wij kunnen je helpen met kiezen.

Doe de test: welk type vrijwilliger ben jij?

VRAAG 1: WAT IS JOUW 
LIEVELINGSPROGRAMMA?

A: Friends (!)
B: De slimste mens (%)
C: TV woonmagazine (#)
D: Ik hou van zappen (*)
E: Floortje op reis ($)
F: Cesar, the dog whisperer (@)

VRAAG 2: WAT IS JE
LIEVELINGSETEN?

A: Barbecue ($)
B: Iets uit eigen tuin (@)
C: Afhalen (*)
D: Gourmet (!)
E: Sterrenmaaltijd (%)
F: Stamppot (#)

VRAAG 3: WAT IS JOUW
LEVENSMOTTO?
A: Pluk de dag ($)
B: Gezelligheid kent geen tijd (!)
C: Geduld overwint alles (%)
D: Als je het niet meer trekt, moet je duwen (#)
E: Als het binnen niet lukt, ga dan naar buiten (@)
F: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd (*)

VRAAG 4: HOE ZIET JOUW IDEALE
VAKANTIE ERUIT?

A: Overal, zolang ik er maar nog nooit geweest
ben (*)
B: Stedentrip – er is zoveel te ontdekken ($)
C: Kamperen – hoe meer natuur hoe beter (@)
D: Culturele vakantie – ik ga alle
bezienswaardigheden af (%)
E: Thuis – lekker alle klusjes bijwerken (#)
F: Glamping – want dan heb je alle tijd voor
gezelligheid (!)

VRAAG 5: WELKE BAAN LIJKT JOU
HET LEUKST?

A: Verpleegkundige (!)
B: Dat verschilt per week (*)
C: Dierenverzorger (@)
D: Leraar (%)
E: Timmerman (#)
F: Evenementen coördinator ($) 

VRAAG 6: HOE ZIET JOUW
WOONKAMER ERUIT?
A: Veel Ikea want ik wissel graag af (*)
B: Ik heb een grote zithoek of eettafel want ik vind
het belangrijk veel vrienden en familie te kunnen
ontvangen (!)
C: De eyecatcher is mijn prachtige boekenkast met
heel veel boeken (%)
D: Beetje willekeurig en rommelig want ik ben
meer op pad dan dat ik binnen zit ($)
E: Er is veel groen voor dat ultieme binnen-buiten
gevoel (@)
F: Uniek want ik heb veel zelfgemaakt (#)

VRAAG 7: WANNEER IK VRIJ HEB, GA
IK GRAAG…

A: Een leuke cursus volgen (%)
B: Iets opknappen of opruimen (#)
C: Elke keer iets anders (*)
D: Bij iemand op de koffie (!)
E: Een mooie wandeling maken (@)
F: Naar het theater of een concert ($)

VRAAG 8: MENSEN VINDEN VAN MIJ
DAT IK…

A: Heel handig ben (#)
B: Groene vingers heb (@)
C: Me goed kan aanpassen (*)
D: Goed kan uitleggen (%)
E: Goed kan omgaan met mensen (!)
F: Heel ondernemend ben ($)

VRAAG 9: VAN WIE BEN JIJ FAN?

A: Thomas Verhoef (#)
B: Dafne Schippers ($)
C: Freek Vonk (@)
D: Paul Witteman (%)
E: Loretta Schrijver (!)
F: Dennis Storm (*)

Welk teken heb je het vaakst
ingevuld? Bekijk op de volgende

bladzijden welk type helper jij bent. 
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Resultaat: De verkenner * 
'Afwisseling van spijs doet eten' is een gezegde waar jij je wel in herkent. Je
krijgt energie van nieuwe ervaringen: bijvoorbeeld door een nieuwe sport te
proberen, nieuwe mensen te ontmoeten of nieuwe vaardigheden op te doen
door je (vrijwilligers)werk. 
Jouw ontdekkingsdrang en open-minded instelling zorgt ervoor dat je veel
mooie avonturen beleeft. Maar het betekent ook een volle agenda en dus dat
vrijwilligerswerk flexibel moet zijn. Want vrijwilligerswerk vind je een
verrijking van je leven. Het is immers dé kans om iets "nieuws" uit te
proberen. Je ontmoet nieuwe mensen door bijvoorbeeld een
hardloopwedstrijd te organiseren, zelf mee te lopen voor het goede doel of
bij een evenement te helpen. Door een keer te collecteren of te schrijven
werk je aan je communicatie skills. En een klusje in huis is geeft je snel een
goed gevoel. Wie weet ontdek je met eenmalig vrijwilligerswerk iets wat je
zó leuk vindt dat je het nog een keer wil doen.

Resultaat: De bioloog @ 

In de buitenlucht voel jij je op je best. Heerlijk, de zon op je gezicht en frisse
lucht in je longen! Waarschijnlijk zorg je dat je lekker vaak naar buiten kunt:
samen wandelen, buiten sporten zoals hardlopen of wielrennen of de hond
uitlaten. Natuurliefhebbers zijn vaak ook dol op dieren. Van vogelspotten tot
hondenknuffelen, paardrijden of zwemmen met dolfijnen: grote kans dat jij
regelmatig iets met dieren doet. 
Vrijwilligerswerk dat bij jou past zijn klusjes in de tuin zoals de heg snoeien,
samen naar het park of bos en activiteiten met dieren: van honden uitlaten
tot samen naar de manege.

Resultaat: Het gezelligheidsdier !

Sociale contacten zijn voor jou een van de belangrijkste dingen in het leven.
Samen een kop koffie of thee drinken, een terrasje pikken bij de eerste
zonnestraaltjes, shoppen of gewoon simpelweg je hart luchten en van
gedachten wisselen over wat je meemaakt. 'Samen sta je sterk' is niet voor
niets zo'n bekend gezegde! Mensen voelen zich snel bij je op hun gemak en
vergeten bijna de tijd door de fijne sfeer die jij weet te creëren.
Wil je iets voor een ander betekenen met jouw talent voor gezelligheid?
Vrijwilligerswerk gaat over verbinding voelen met iemand, een stukje
aandacht voor elkaar. En daar heb je zelf natuurlijk ook profijt van! 
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Resultaat: De aanpakker #

Niet lullen maar poetsen' zou naast een TV-programma ook jouw motto
kunnen zijn. Jij steekt graag de handen uit de mouwen. En met jouw drive
lukt het je ook! Zijn er kleine klusjes in huis te doen zoals een muurtje verven,
lampje indraaien of schilderij ophangen? Je boormachine en jij staan klaar
lang vóórdat je familie het gevraagd heeft. Is er iemand ziek en moet er een
boodschapje gedaan worden, een soepje gekookt of een sopje gemaakt? Jij
staat voor iedereen klaar. Het geeft een fijn gevoel dat jij ze met zoiets kleins
heel blij kunt maken.
Wist je dat er in jouw buurt nog meer mensen zijn die je zo blij kunt maken?
Vrijwilligerswerk op het gebied van klusjes in huis en tuin, boodschappen en
huishoudelijk werk zouden perfect bij jouw interesses passen. En omdat deze
vrijwilligersklussen ook eenmalig kunnen, past het perfect in je drukke
klusagenda!

Resultaat: De ondernemer $

Het leven is leuk en jij geniet er graag actief van! Je agenda staat dan ook vol:
sporten, kokkerellen, naar het theater of de bioscoop, naar feestjes en
festivals of leuke marktjes. Alleen of gezellig met anderen, net hoe het
uitkomt. Als je lekker bezig bent, voel je je gewoon beter!
Je agenda is vaak vol. Hoe kun je dit combineren met vrijwilligerswerk?
Simpel: door ze mee te nemen in jouw ondernemingszin! Samen naar de
bioscoop, sporten of koken kost jou nauwelijks extra tijd. En zo kun je wel
heel veel voor een ander betekenen. 

Resultaat: De tutor %

Hersenen zijn het belangrijkste instrument van de mens. Jij weet ze daarbij
ook nog eens goed te gebruiken. Bijvoorbeeld om te plannen, structureren of
het uitdenken van een strategie. Maar ook voor klusjes rondom de computer:
van het aansluiten van een router, printer of beeldscherm tot het werken in
Excel en Mozilla. Die computer slaat dan misschien op tilt, jouw hoofd blijft
koel. 
Wat jou zo leuk maakt is dat je jouw kennis en kunde graag met anderen wil
delen. Want gelijk heb je: kennis vermenigvuldigt zich als je het deelt. 
Benieuwd hoe jij je kennis kunt delen? 
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N O T I T I E S



B O E K J E  U I T ?  

I N S P I R E E R

I E M A N D  A N D E R S

E R M E E  E N  G E E F

H E T  D O O R

 


