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De online marktplaats voor vrijwillige hulp
ALTIJD IETS WAT BIJ JE PAST
Op Aalsmeervoorelkaar.nl vind je altijd iets wat bij
je past! Heb je een drukke agenda dan kan je nu
ook kiezen voor eenmalige klussen. Of samen
vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld met je
collega's, vrienden of gezin! Via onze unieke
vrijwilligerstest kom je erachter wat voor type
vrijwilliger jij bent, zoals een aanpakker,
ondernemer, gezelligheidsdier of ontdekker! Doe
de test en kom erachter!

NIEUWE ZOEKMOGELIJKHEDEN OP DE WEBSITE
Sinds kort is het ook mogelijk om via de website te zoeken op jouw wijk. Zo zie je direct welke hulp bij jou
in de buurt wordt aangeboden of gezocht! Lees hieronder meer over de mogelijkheden.

LOTGENOOT GEZOCHT
De schoonmoeder van Marleen woont in Kudelstaart. Daar is haar
man in korte tijd drie keer achtereen door een hersenbloeding
getroffen. Toch hebben Marleen en haar schoonmoeder niet
zozeer behoefte aan fysieke ondersteuning. Liever willen zij
praten met mensen die dat in hun naaste omgeving ook hebben
meegemaakt. Er zijn, zo laat Marleen weten, veel vragen
gerezen. Het uitwisselen van gedachten over de gevolgen van
een hersenbloeding geeft hopelijk lucht en geruststelling. Heb je
daar ook behoefte aan? Reageer dan op haar oproep!

LAAT JE INSPIREREN!
Een interview met Marie-Louise en Erika was al op onze website
te lezen, nu hebben we onlangs ook een filmpje met beiden
opgenomen! Bekijk hun inspirerende verhaal en wat zij voor
elkaar betekenen. Een mooi voorbeeld van meer voor elkaar doen
in je eigen buurt.

HULP BIJ BOODSCHAPPEN & VERVOER
Naast het matchen van vraag en aanbod via de website biedt Aalsmeervoorelkaar nu ook hulp bij de
boodschappen en hulp bij vervoer. Neem contact met ons op indien je hiervan gebruik wilt maken óf als je
als vrijwilliger deze hulp wilt bieden! Lees op onze website meer over de voorwaarden en contact.

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
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

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.

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