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Vrijwilligerspunt Papendrecht

Vrijwilligerswerk is leuk en leerzaam, maar ook onmisbaar voor de samenleving. Met elkaar
houden we cultuur-, sport-, natuur-, zorg- en welzijnsactiviteiten in stand.

Vrijwilligerspunt Papendrecht ondersteunt vrijwilligerswerk in Papendrecht. Wij helpen
inwoners die vrijwilligerswerk willen doen en ondersteunen organisaties die werken met of op
zoek zijn naar vrijwilligers.

T. 078 6154741
E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
I.  www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl

Van: Vrijwilligerspunt Papendrecht
Aan: Griffie3
Onderwerp: Het laatste nieuws over vrijwillige inzet
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Dankjewel NLdoet - vrijwilligers! 
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei hebben zowel vaste vrijwilligers als vrijwilligers-voor-één-dag,
samen veel (buiten-)klussen opgepakt en van NLdoet 2021 een gezellige dag gemaakt. 

Onder alle vrijwilligers die op de been waren, was ook het college van burgemeester en
wethouders en een ploeg beleidsmedewerkers van de partij. Zij hebben bij Speeltuin De
Zonnebloem en de Volksuniversiteit geholpen met schoonmaak-, opruim- en
onderhoudswerkzaamheden. 

In het Odensehuis waren maar liefst negen nieuwe vrijwilligers-voor-één-dag aan de slag, naast
alle mensen die er al regelmatig een handje uitsteken. Bij Eline en Annemarie van BijBosshardt
hebben zich vier nieuwe vrijwilligers gemeld om mee te helpen met de high-tea voor
buurtbewoners en in De Spil hielp Robin bij het verpotten van de planten. Ook de overige
organisaties waren erg blij met de aandacht, opkomst en hulp tijdens deze zonnige NLdoet-
dagen.

Wil je NLdoet 2021 nog even terugkijken? RTV Papendrecht heeft een mooie reportage
gemaakt. NLdoet Papendrecht 2021 | RTV PAPENDRECHT

Wil jouw organisatie volgend jaar meedoen aan NLdoet en heb je hierbij ondersteuning nodig?
Neem contact op met Judith of Janny van Vrijwilligerspunt Papendrecht.
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Ria: 'Oplossingen vinden is mijn doel'

Papendrecht heeft veel organisaties waar vrijwilligers zich inzetten voor de samenleving. Waarom
ze dat doen? Omdat ze iets willen betekenen voor een ander, andere mensen willen ontmoeten,
er iets van willen leren of gewoon omdat ze er gelukkig van worden!

Lees hier het verhaal van Ria Spruit, vrijwilliger bij Kinderboerderij Papenhoeve.

Ben jij een vrijwilliger met een verhaal? Ken je een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje
gezet mag worden? Neem dan contact op met Judith of Janny van Vrijwilligerspunt Papendrecht. 

https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=d37f8418fc&e=2f544d9cc3
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=cb4f15ef3d&e=2f544d9cc3


Doet jouw organisatie ook mee aan 'De Proeverij'
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september kan jouw organisatie zichzelf laten zien aan
Papendrecht. Zet aan de start van het nieuwe seizoen je deuren open en laat zien hoe leuk het bij
je is. Welke waardevolle activiteiten heb jij in huis en waaraan kunnen vrijwilligers hun steentje
bijdragen? 

Doe mee! Jij zet je deuren open en wij zorgen voor een klein budget en de routes. We maken vier
routes; de natuurroute, de cultuurroute, de zorg- en welzijnsroute en een kinderspeurtocht. Voor
alle inwoners van Papendrecht wat wils en corona-proof!

Waarom meedoen?

- Gratis promotie 
- Een budget van 100,- voor programmering of iets lekkers
- Laat je vrijwilligersvacatures zien
- Laat je activiteiten aan een nieuw publiek zien
- Nieuwe bezoekers = nieuwe vrijwilligers = nieuwe bezoekers/leden

We vragen aan jou:

- Openstelling van je locatie op vrijdag en/of zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur
- Ontvangst (met evt. rondleiding) van bezoekers



- Geef informatie over vrijwilligerswerk 
- Organiseer een leuke activiteit of demonstratie
- Zorg voor iets lekkers 

Geen eigen locatie maar toch meedoen? Zoek dan een organisatie waar je op visite mag
komen. Wil jij de gastorganisatie zijn voor een club zonder eigen locatie? Laat het ons
weten zodat we kunnen bemiddelen.

Meld je aan!
Ben je enthousiast geworden van dit aanbod en wil je deelnemen geef je dan op.
Dit kan t/m 23 juli as.
E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
T. 078 6154741

Ontdek je Vrijwilligerskracht!
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Maar twijfel je nog over wat bij jou past? Wil je meer weten
over verschillende vormen van vrijwilligerswerk? Of wat past bij jouw talenten?
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Vereniging NOV biedt deze speelse vrijwilligerstest aan zodat jij kunt ontdekken wat bij jou
past. Deze test is bedoeld ter inspiratie. Kom je er niet uit? Maak dan een afspraak voor
een oriëntatiegesprek met Judith van Vrijwilligerspunt Papendrecht.

 

Puur Papendrecht is het digitale buurtplatform van Papendrecht. Alles wat in de buurt gebeurt is
op deze site te vinden. Van hulpvraag en hulpaanbod tot nieuwtjes, gemeentenieuws,
maatschappelijke instellingen en nog veel meer.

Vrijwilligersvacatures
Ook de vrijwilligersvacatures vind je hier. Wil je vrijwilligerswerk doen of werk je bij een
organisatie waar men juist op zoek is naar vrijwilligers? Kijk dan op PuurPapendrecht.nl.

Heb je hulp nodig bij het maken van een opvallende vrijwilligersvacature of het plaatsen van jouw
vacature op PuurPapendrecht.nl? Of wil je weten waar jouw talent voor vrijwilligerswerk precies
ligt, neem dan contact op met het vrijwilligerspunt, wij helpen je verder!     
T. 078 6154741
E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
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Nieuws en aanraders …!

BijBosshardt zoekt een vrijwilliger voor fondsenwerving
BijBosshardt (Leger des Heils) in Papendrecht is sterk afhankelijk van lokale ondersteuning en
donaties. Fondsenwerving is daarom belangrijk om hun werk in de buurt te kunnen doen. Als
vrijwillige fondsenwerver werk je samen in een team van vrijwilligers en organiseer en coördineer
je de uitvoering van de lokale fondsenwerving in Papendrecht. Je stelt (samen met het bestuur
van de locatie) het jaarplan Fondsenwerving op, en je zorgt voor de realisatie hiervan. Je bedenkt
nieuwe fondsenwervende activiteiten, projecten en evenementen. Je legt- en onderhoudt
contacten met bedrijven, sponsors en partners. Je gaat actief op zoek naar donoren en sponsors
in Papendrecht. 

Hebben we je interesse gewekt en zie jij jezelf in deze vrijwilligersfunctie? Wacht dan niet en
reageer direct!  Neem contact op met Annemarie Pierhagen.
T. 078-6158531
E. annemarie.pierhagen@legerdesheils.nl



St. Werkbank weer open!
Sinds een paar weken is het werkcafé weer open voor iedereen die op zoek is naar een steuntje
in de rug naar werk. Het gaat nog wel even anders dan voorheen. Het is nodig dat je jezelf
aanmeldt voor een afspraak, dit kan bij Herman 06 34611717. Dit kan voor twee tijdvakken op
donderdag: van 14.00-15.00 of van 15.00-16.00 uur. Dit is nodig zodat het werkcafé niet te vol
wordt en het veilig en prettig is voor iedereen. Wat de werkbank doet is te zien in dit filmpje!

Meld je aan voor Burendag - 25 september 
Burendag is de dag waarop buren jaarlijks gezellig samenkomen. Dit jaar is de behoefte aan
samen zijn met elkaar groter dan ooit. Vier daarom ook nu weer Burendag, vier het veilig met
elkaar op 25 september!
Je kunt meedoen als particulier maar ook als organisatie. Doe mee want je buurt wordt echt
gezelliger als je elkaar kent. Zo maken we samen buurten leuker, socialer en veiliger. Doe jij ook
op een veilige manier mee aan het initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds? Meld
vanaf 14 juni jouw activiteit aan en ontvang een financiële bijdrage!

Nationale vrijwilligersprijzen
Heb jij de livestream van de uitreiking gemist? 
Kijk 'm in je eigen tijd rustig terug en geniet van het optreden van Typhoon, de leuke presentatie
van Fem en Daan, zie hoe BuurtMaaltijden en Humanitas Get a grip verrast worden met de
uitreiking. Het was echt een topavond en zeker de moeite waard om terug te zien. 
https://www.youtube.com/watch?v=NlDLfNGMm30&t=3817s
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