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De online marktplaats voor vrijwillige hulp
Beste <<First Name>>,
Eind 2013 lanceerden we Zorgvoorelkaar. Vele vrijwilligers, organisaties en hulpvragers uit Aalsmeer
vonden elkaar via deze online marktplaats. En toch vonden we dat het beter kon. Daarom is er nu
Aalsmeervoorelkaar. Aalsmeervoorelkaar behoort tot hetzelfde netwerk van websites voor vraag en
aanbod van vrijwillige hulp als Zorgvoorelkaar. Alleen is Aalsmeervoorelkaar er speciaal voor alle
inwoners en organisaties van Aalsmeer. Met behulp van Aalsmeervoorelkaar kunnen wij je nog beter
ondersteunen! En via deze nieuwsbrief houden we je eens in de 2 maanden op de hoogte van het laatste
nieuws op het gebied van vrijwillige hulp in Aalsmeer.
We wensen je veel leesplezier!
Margo Rijerkerk
Aalsmeervoorelkaar

VRIJWILLIGERSBORREL MET SOEP
EN BROOD
Op dinsdag 22 maart van 18.00  20.30
organiseert Aalsmeervoorelkaar de eerste
vrijwilligersborrel met Soep en Brood. De borrel
vindt plaats in de Oude Veiling, Marktstraat 19 in
Aalsmeer. Het programma begint om 18.00 en zit
vol inspirerende verhalen. Tevens wordt
Aalsmeervoorelkaar.nl officieel gelanceerd! Kom
ook en ontmoet vrijwilligers en organisaties. Ook
inwoners van Aalsmeer die (nog) geen
vrijwilligerswerk doen zijn van harte welkom. Klik
hieronder om je aan te melden of het hele
programma te bekijken.

IETS GOEDS DOEN DOET JE GOED
Iets goeds doen voor iemand kan al met iets
kleins. Van het aansluiten van een printer tot het
halen van boodschappen voor de zieke
buurvrouw. Dat geeft een winwin, want iets
goeds doen doet je goed!
Op Aalsmeervoorelkaar kies je zelf wat bij je
past. Eenmalig iets voor iemand doen of toch iets

vaker. Een uurtje of toch iets langer. Samen of
zelf. Wil je ook dat goede gevoel ervaren?

COBY: "GEWELDIG DAT ER MENSEN
ZIJN ZOALS ANTON"
Elkaar vinden, maar vooral elkaar helpen is mooi
en inspirerend. Wij horen regelmatig verhalen
van mensen die elkaar via Aalsmeervoorelkaar.nl
gevonden hebben. Lees hier het verhaal van
Coby & Anton.

SPOTLIGHT OP: REISLEIDER BIJ DE TIJDMACHINE
Hoe zag het leven er in de jaren '60 uit? Wat gebeurde er allemaal? Naar welke muziek werd er geluisterd
en naar welke films werd er gekeken?
Vind je dit interessant? Dan is de Tijdmachine misschien wel iets voor jou! Als reisleider neem je ouderen
mee door de Tijdmachine. Je gaat langs de woonkamer, keuken, dancing en filmzaal. Je zult zien dat de
verhalen vanzelf komen. Vervolgens ga je met de ouderen in gesprek en verwerk je de uitkomsten op de
tijdcapsule. De interview dagen zijn van maandag t/m donderdag. heb je affiniteit met ouderen; ben je
nieuwsgierig en heb je tijd over, dan ben jij geknipt als reisleider in de Tijdmachine. Klik voor meer
informatie op onderstaande knop.

ALLERLAATSTE NIEUWS OP FACEBOOK
Amstelveenvoorelkaar zit ook op Facebook. Wil je de laatste nieuwtjes en andere wetenswaardigheden
over Amstelveenvoorelkaar snel weten, like onze Facebook pagina via onderstaande knop.

WAT IS AALSMEERVOORELKAAR?

EEN INITIATIEF VAN...

AalsmeervoorElkaar.nl is een online marktplaats

Aalsmeervoorelkaar is de online marktplaats

voor iedereen in Aalsmeer die een ander wil

voor vrijwillige hulp in Aalsmeer en
Kudelstaart. De website is een initiatief van

helpen of juist wat hulp kan gebruiken.

verschillende maatschappelijke organisaties
en wordt in opdracht van de gemeente

Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de
boodschappen, vervoer, of door samen op stap

uitgevoerd onder leiding van de
Vrijwilligerscentrale Amstelland.

te gaan. Op Aalsmeervoorelkaar.nl zie je in één
oogopslag welke mensen en organisaties er bij

Aalsmeervoorelkaar is de opvolger van
Zorgvoorelkaar. www.aalsmeervoorelkaar.nl

jou in de buurt hulp bieden en hulp vragen. Via
de website kom je eenvoudig met hen in contact.

CONTACT
Margo Rijerkerk
Parklaan 27
0297 347 510
info@aalsmeervoorelkaar.nl
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