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NLdoet laat zien hoe leuk vrijwilligerswerk is!

Ieder jaar doet Papendrecht mee aan NLdoet. Dit initiatief van het Oranje Fonds is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en vindt 

in 2021 plaats op 12 en 13 maart. Met NLdoet laten we iedereen op een laagdrempelige manier ervaren hoe leuk het is om je als 

vrijwilliger in te zetten, ook in Papendrecht.

Meld je klus aan en vraag gelijk een financiële bijdrage!

Heeft jouw organisatie een leuke, gezellige, zware, grote of kleine klus?

• Heeft het clubhuis een likje verf of grote schoonmaak nodig?

• Groot onderhoud in de speeltuin?

• Hokken uitmesten in de kinderboerderij?

• ... of denk je aan een heel andere klus? 

Meld je klus nu aan! Tot 31 januari 2021 kun je op NLdoet.nl ook nog een financiële bijdrage van maximaal € 350,- aanvragen. Voor 

bijvoorbeeld aanschaf klusmaterialen, eten/ drinken voor de vrijwilligers of (corona)beschermingsmiddelen. Wacht hier niet te lang mee, 

hoe eerder hoe beter, want op = op!

TIP: Bedenk een corona-proof klus in de buitenlucht!

Nog geen klus in gedachten? Kijk op NLdoet.nl voor inspiratie en voorbeelden. 

NLdoet communicatie

Vrijwilligerspunt Papendrecht verzorgt de communicatie over NLdoet via social media, website en huis aan huis. We roepen inwoners 

maar ook bedrijven op om zich op deze dag als vrijwilliger in te zetten en zich aan te melden voor een klus via http://hybrid-

web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicE2RlKGNhZDj8loGhKKfSyCBRr7ioTC83MTMnOT-

vpCg_Ry85P5fB0MDELTLDws_A2NLM0JAhvSgzLS0z1aEgsSA1L6UoNTmjRC8vhyGjpKTASl-_vLwcyEvJTwULMjCUMjAyAACJfyAb&Z 

of via Vrijwilligerspunt Papendrecht.

Meedenken of meer informatie
Wil je even sparren, brainstormen of heb je een vraag? Mail of bel ons en we helpen je verder. T. 078 6154741 - E. 

vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
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Vrijwilligerspunt Papendrecht

Sterk Papendrecht, Veerweg 127, 3351HC Papendrecht

tel.: 078-6154741/ e-mail : vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

http://www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je bij Vrijwilligerspunt Papendrecht bekend bent als geïnteresseerde.

Je kunt je gegevens wijzigen of je kunt uitschrijven van deze mailinglijst.
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