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De online marktplaats voor vrijwillige hulp
WEBSITE BOEIT EN BINDT
De website www.aalsmeervoorelkaar.nl wordt goed bezocht en bezien. Nog
belangrijker is dat de website mensen met elkaar verbindt. Dit blijkt, zo illustreren
de cijfers voor het eerste kwartaal van 2016, uit het groeiend aantal vrijwilligers dat
zich heeft aangemeld. Zo is de website 990 keer bezocht en hebben zich 30
nieuwe vrijwilligers aangemeld! Benieuwd naar het verhaal achter deze cijfers
en meer? Lees het jaarverslag 2015 van de Vrijwilligerscentrale Amstelland door
op de knop te klikken.

EERSTE VRIJWILLIGERSBORREL
INSPIREERT
Dinsdag 22 maart heeft Aalsmeervoorelkaar de
eerste borrel voor vrijwilligers georganiseerd.
Rond 18.00 uur werd iedereen hartelijk
ontvangen in het restaurant van de Oude Veiling
door de directeur van de Vrijwilligerscentrale
Amstelland, Frans Huissen. Soep met brood
inspireerde. Meer echter nog de verhalen van
enkele ervaren vrijwilligers. Zoals die van eregast
Jan Wolsheimer. 'Mijn ervaringen met grote
eenzaamheid onder Amsterdammers en met de
hulp die de Vluchtkerk in Amsterdam aan een
groep dakloze vluchtelingen heeft geboden,
hebben mij en mijn kijk op vrijwilligerswerk enorm
veranderd!` Voor het gehele verslag, klik op de
afbeelding hiernaast.

JONGE HELDEN VOOR EEN LINTJE
De gemeente Aalsmeer koestert en bejubelt haar
jonge helden, ofwel haar jeugdige vrijwilligers die
zich maatschappelijk inzetten. Toch heeft
Aalsmeer voor (slechts) één van hen een
speciale onderscheiding, het Jonge-Heldenlintje!
Ken je een jonge held die zich opvallend of
onopvallend zeer verdienstelijk heeft gemaakt als
vrijwilliger, meld hem of haar dan aan vóór 1 mei
2016.

DANJA KAN HAAR CREATIVITEIT KWIJT
'Het geeft voldoening om anderen te helpen. Bovendien hebben
we het met elkaar heel leuk, dat vind ik ook een voorwaarde. En
ik kan een stukje van mezelf in het werk kwijt: creativiteit en
organiseren. Als ik iets bedenk, dan kan ik het gelijk uitvoeren en
dat vind ik heel erg leuk!’
Zo vertelt Danja van de voedselbank in een kort interview op
Aalsmeervoorelkaar.nl. Het vrijwilligerswerk geeft haar vleugels.
Hoe en hoe zij dat ook nog combineert met haar moederschap is
hier te lezen.

THIS IS RADIO, MAN!
Lokale omroep Radio Aalsmeer zoekt verschillende vrijwillige medewerkers om zijn muziek en
boodschappen de ether in te sturen. Een vroegere ambitie of een nieuwe opdracht? Afijn, als je jong bent
en je wat wilt, laat dat dan maar eens zien wat je kunt. Of beter, laat het maar HOREN! Klik op de knop
hieronder voor alle vacatures van Radio Aalsmeer.
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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR PRAKTISCHE HULP AALSMEERVOORELKAAR
Aalsmeervoorelkaar.nl is per direct op zoek naar vrijwilligers die hulp willen bieden bij praktische zaken als
boodschappen en vervoer. Voornamelijk Het gaat om ouderen en mensen met een beperking die
zelfstandig wonen in Aalsmeer en Kudelstaart. Ben je beschikbaar en vindt je het leuk om anderen te
helpen? Dan zoeken wij jou!

Like Aalsmeervoorelkaar op Facebook

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

Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de

en wordt in opdracht van de gemeente
uitgevoerd onder leiding van de

boodschappen, vervoer, of door samen op stap
te gaan. Op Aalsmeervoorelkaar.nl zie je in één
oogopslag welke mensen en organisaties er bij

Vrijwilligerscentrale Amstelland.
Aalsmeervoorelkaar is de opvolger van

jou in de buurt hulp bieden en hulp vragen. Via

Zorgvoorelkaar. www.aalsmeervoorelkaar.nl

de website kom je eenvoudig met hen in contact.

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