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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.
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Veel bedrijvigheid tijdens NLdoet - een terugblik

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart was het NLdoet, de grootste vrijwilligersactie in Nederland. In
Papendrecht waren 17 maatschappelijke organisaties, met meer dan 150 vrijwilligers actief.

Twee zonnige dagen
Op vrijdag 11 maart was het al vroeg een drukte van belang in Kinderboerderij Papenhoeve.
Vrijwilligers-voor-één-dag van Officious kantoorinrichting en de gemeente Papendrecht stonden al
voor 09.00 uur klaar voor de start. Wethouder Verver gaf om 09.00 uur het officiële startsein en
sprak haar waardering uit voor alle helpende handen tijdens de NLdoet-dagen. 

Hard werken in de kinderboerderij
In de kinderboerderij werd het buitenmeubilair onder handen genomen. Verstevigen, schuren en
lakken van de houten tafels en banken, een stevige klus waarvoor Karwei het materiaal had
geschonken. Albert Heijn, filiaal Espenhof, verzorgde de lunch voor iedereen die daar hard aan
het werk was. 
Meer dan in vorige jaren waren Papendrechtse bedrijven betrokken bij NLdoet. Vanuit
het Vrijwilligerspunt is hiertoe opgeroepen en zijn bedrijven uitgedaagd om medewerkers tijd te
geven om vrijwilligerswerk te doen. Een mooie kans om maatschappelijke betrokkenheid te tonen
en medewerkers kennis te laten maken met bijzondere doelgroepen en maatschappelijke



initiatieven. 

Reportage van RTV-Papendrecht
De vrijwilligers van RTV-Papendrecht hebben de gehele vrijdag 11 maart, van klus naar klus
gereisd voor het samenstellen van een mooi beeldverslag van de dag. 
Bovenstaande foto is gemaakt door fotograaf Richard Hoek

Doe je volgend jaar ook mee?
Volgend jaar is het weer NLdoet. Je kunt echt het verschil maken door je handen uit de mouwen
te steken en mee te helpen. Het is heel inspirerend om te zien dat veel Papendrechters vrijwillig
iets over hebben voor een ander. Denk je nu ‘ik wil ook vrijwilligerswerk doen’, kijk dan eens op
puurpapendrecht.nl/elkaarhelpen of maak een afspraak met het Vrijwilligerspunt voor een
oriëntatiegesprek.
Stuur een mail vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of bel 078 6154741.
www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl

Dag- en vrijetijdsbesteding voor vluchtelingen uit Oekraine
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In Papendrecht worden op dit moment vluchtelingen uit Oekraine opgevangen. 
Naast opvang en zorg hebben deze mensen behoefte aan invulling van hun dag. Bijvoorbeeld in
de vorm van activiteiten waaraan zij deel kunnen nemen of vrijwilligerswerk.
Hierbij roepen we inwoners en organisaties in Papendrecht op die iets kunnen en willen
betekenen. 

Kan jij of kan jouw organisatie een vrijetijdsbesteding voor deze vluchtelingen organiseren?
Mail dan naar: oekraine@papendrecht.nl
Klik hier voor meer informatie over de vluchtelingenhulp.

Gezinsvrijwilligers gezocht voor 'Samen Oplopen'

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar soms moeilijk uit. Om deze gezinnen
te helpen is Sterk Papendrecht gestart met 'Samen Oplopen'. In dit project krijgen kwetsbare
gezinnen steun van stevige mede-inwoners van Papendrecht. In 2021 zijn 6 vrijwilligers gestart,
ze bieden een luisterend oor, hulp, warmte en gezelligheid. De vrijwilligers lopen een tijdje samen
op met een gezin, om mee te denken en te ondersteunen waar nodig. Niet als hulpverlener, maar
als maatje dat kan uitleggen hoe hij of zij de zaken aanpakt. Lijkt het jou ook leuk om op deze
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manier een heel gezin vooruit te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds en
Kansfonds.

Meer weten? 
Op de website van Sterk Papendrecht vind je meer informatie. Wil je ook gezinsvrijwilliger
worden? Stuur dan een mail naar janny.nijstad@sterkpapendrecht.nl
 

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
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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

Vrijwilligerspunt Papendrecht en Volksuniversiteit Papendrecht gaan samenwerken.
In 2022 bieden we een aantal workshops, voor vrijwilligers en (vrijwilligers-)organisaties, die
ondersteunen bij de uitvoering van vrijwilligerswerk. In de volgende nieuwsbrief hierover meer
informatie.

Start binnenkort!
Ook maken we je graag attent op het overige aanbod van de Volksuniversiteit.
Bijvoorbeeld: De Wereldkeuken of de kunstlezing 'Wanderlust'

Op de website van Vrijwilligerspunt Papendrecht vind je meer tips, informatie en e-learnings
om jouw kennis en vaardigheden te vergroten. 
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Nieuws en oproepjes …!
Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard zoekt vrijwilligers

Het Streekcentrum van de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard is binnenkort weer geopend op
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Hier komen veel mensen op bezoek die na een
wandeling of fietstocht door de Alblasserwaard een kopje koffie of thee willen drinken. Er worden
vrijwilligers gezocht die het leuk vinden om deze bezoekers te ontvangen, iets te vertellen over
het streekcentrum en een kopje thee of koffie te serveren. Kleine opruim en
schoonmaakwerkzaamheden horen er ook bij. Ben je geïnteresseerd meld je dan aan bij
Vrijwilligerspunt Papendrecht!

Leerzame e-learnings voor 'maatjes'!

Maatjesvrijwilligers zijn er in heel veel soorten. Er zijn maatjes om leuke dingen mee te doen.
Maatjes die helpen of advies geven. Of maatjes die steunen en meegaan als het moeilijk is. Er
zijn bijvoorbeeld wandelmaatjes, leesmaatjes, boodschappenmaatjes, schuldhulpmaatjes,
huiswerkmaatjes en sportmaatjes. Bij maatjes staan menselijkheid en gelijkwaardigheid centraal.
Het draait om persoonlijk contact. Als maatje word je gekoppeld aan iemand die een extra
steuntje in de rug nodig heeft. Dus als je één op één iets wilt doen voor een ander, word dan een
maatje! Bij bv. de Ver. Nationale Zonnebloem of via Sterk Papendrecht als hulp bij de
thuisadministratie of bij Vluchtelingenwerk om statushouders te helpen bij het aarden in de
Nederlandse samenleving.

Op de site van het Vrijwilligerspunt vind je leerzame e-learnings voor 'maatjes'.

Vrijwilligerspunt zoekt PR-vrijwilliger

Vind jij het leuk om op bezoek te gaan bij vrijwilligersorganisaties en te schrijven? Het
vrijwilligerspunt vind het belangrijk om de verhalen van vrijwilligers te vertellen! We zoeken
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daarom iemand met passie voor vrijwilligerswerk om vrijwilligersverhalen op te tekenen voor onze
website en in de nieuwsbrief. Is het iets voor jou? Laat het weten via een e-mail of een telefoontje
078 6154741.
 

Vrijwilligerspunt Papendrecht

Sterk Papendrecht, Veerweg 127, 3351HC Papendrecht

tel nr.: 078-6154741/ email : vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

http://www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/

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

Je kunt hier je gegevens wijzigen of je kunt je uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

This email was sent to griffie@papendrecht.nl 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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