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De online marktplaats voor vrijwillige hulp
IETS GOEDS DOEN DOET JE GOED
Iets goeds doen voor iemand kan al met iets kleins. Van de hond
uitlaten voor Pip die haar been heeft gebroken, een ijsje eten met
Ria, een nieuwe taal leren met Kim of sporten met Sam. Genieten
van het zomerweer én iets voor iemand betekenen: dat is win-win!
Op Aalsmeervoorelkaar vind je gemakkelijk wat bij je past.
Eenmalig iets voor iemand doen of toch iets vaker. Een uurtje of
iets langer. Samen met anderen of zelf. Vrijwilligerswerk via een
organisatie of gewoon iemand in de buurt. Jij kiest!
Benieuwd wat er in jouw omgeving nodig is?

NIEUW! HULP BIJ DE BOODSCHAPPEN EN VERVOER
Sinds kort biedt Aalsmeervoorelkaar zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking hulp bij
de boodschappen en hulp bij vervoer.
Ken jij iemand die deze hulp goed kan gebruiken? Of kun je zelf wat hulp gebruiken hierbij? Neem dan
contact met ons op. Ook als je graag als vrijwilliger bij ons aan de slag wil, horen we graag van je! 0297
347510 ma t/m vrij 9.00 – 12.00 info@aalsmeervoorelkaar.nl

TUINHEKJE OPEN, WEG HOND
Via Aalsmeervoorelkaar hebben Marie Louise en Erika elkaar
gevonden. Marie Louise is cliënt van Ons Tweede Thuis en Erika
was niet dírect op zoek naar vrijwilligerswerk. Een hond die de
benen nam, bracht hen spontaan met elkaar in contact. Wat zij
sindsdien voor elkaar betekenen, leest u in het bijgaande verhaal.
Zo simpel is het om er voor elkaar te zijn!

BART ZOEKT MAATJE
Ook al is het EK aan de neus van het Nederlands Elftal voorbij gegaan, toch houdt Bart ervan om naar
een voetbalwedstrijd te kijken. Net zoals het bezoeken van een museum, klaverjassen of naar het strand
te gaan. Een stukje ﬁetsen met daarna een terrasje pikken is natuurlijk ook super! Heb je een luisterend
oor, wat geduld en een brede interesse net zoals Bart? Bekijk dan de vacature op de website!

VAKANTIE
Vanwege de vakantieperiode is Aalsmeervoorelkaar gesloten van maandag 25 juli tot en met 5 augustus.
Online kunt u natuurlijk gewoon op zoek naar vraag en aanbod!

Like Aalsmeervoorelkaar op Facebook

WAT IS AALSMEERVOORELKAAR?

EEN INITIATIEF VAN...

Aalsmeervoorelkaar.nl is een online marktplaats

Aalsmeervoorelkaar is de online marktplaats voor
vrijwillige hulp in Aalsmeer en Kudelstaart. De

voor iedereen in Aalsmeer die een ander wil
helpen of juist wat hulp kan gebruiken.
Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de
boodschappen, vervoer, of door samen op stap
te gaan. Op Aalsmeervoorelkaar.nl zie je in één
oogopslag welke mensen en organisaties er bij
jou in de buurt hulp bieden en hulp vragen. Via
de website kom je eenvoudig met hen in contact.

website is een initiatief van verschillende
maatschappelijke organisaties en wordt in
opdracht van de gemeente uitgevoerd onder
leiding van de Vrijwilligerscentrale Amstelland.
Aalsmeervoorelkaar is de opvolger van
Zorgvoorelkaar. www.aalsmeervoorelkaar.nl

CONTACT
Margo Rijerkerk
Laan van Kronenburg 14, Amstelveen
0297 347 510
info@aalsmeervoorelkaar.nl
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