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Voor meer informatie over deze en andere 

vacatures kunt u langskomen op ons kan-

toor op Ja a 13a, bellen naar: 010-4414050,

of mailen naar: info@vrijwilligerswinkel.nl

U kunt ook hier terecht:

- Kralingen, Vredenoordplein 43,

   spreekuur maandag van 13.00 - 15.00 uur.

- Kralingen, Pniël, Oudedijk 15,

   spreekuur dinsdag van 13.00 - 15.00 uur.

- Crooswijk, Rubroek, Goudseplein 245,

   spreekuur woensdag van 09.00 - 11.00 uur.

- Hoppesteyn, Boezemsingel 100,

   spreekuur donderdag van 13.00 - 15.00 uur.

- De Pomp in De Esch, Rijnwaterstraat 23-B

   spreekuur vrijdag van 13.00 - 15.00 uur.

Heeft u een klusje dat u niet zelf kunt 

doen? U kunt bellen met de Vrijwilligers-

winkel, 010-4414050.

Middin Senions (locatie Rubroek) en de 

Vrijwilligerswinkel hebben handige vrij-

willigers die graag een klusje voor u doen.

Tegen een geringe vergoeding, o erte 

vooraf, wordt de klus geklaard.

Heeft u hulp nodig bij het doen van 

een boodschapje? U kunt bellen met 

de Vrijwilligerswinkel, 010-4414050.

De Vrijwilligerswinkel heeft betrouwbare 

vrijwilligers die graag een boodschapje 

voor u doen.

Uitpakken en een kopje ko�  e blijven drin-

ken? Alleen op uw verzoek.

PR-MEDEWERKER vac.nr. V0238

Gezocht wordt een medewerker die voor de Stoom 

Stichting Nederland (SSN) de public relations kan 

onderhouden en nieuwe contacten gaat leggen 

met potentiële sponsoren en klanten. SSN is een 

vrijwilligersorganisatie die stoomlocomotieven en 

spoorwagons onderhoudt om daarmee ritten te 

rijden voor groepen, bedrijven of donateurs, door 

Nederland en Duitsland. Het aantal uren dat u zich 

per week kunt inzetten is vrij in te vullen. 

BEGELEIDER KINDERACTIVITEITEN 

 vac.nr. V0383

Een paar uurtjes vrij op de woensdagmiddag? 

DOCK, locatie Isaac Hubertstraat, zoekt een ent-

housiaste vrijwilliger voor de kinderclub in Croos-

wijk. In het Huis van de Wijk 'De Nieuwe Branding' 

is iedere woensdag van 13.30 - 15.30 uur een kinder-

club voor jongens en meiden van 4 t/m 12 jaar. De 

activiteiten zijn gericht op talentontwikkeling en de 

thema's sport, spel, kunst, cultuur en wetenschap. 

Natuurlijk mag je ook meedenken over de invulling 

van het programma. Wij bieden professionele be-

geleiding, een vrijwilligersverzekering en een leuke 

middag. ROLSTOELMAATJE

Voor een oudere dame in Crooswijk zoekt de Vrij-

willigerswinkel een vrouwelijke vrijwilliger die (het 

liefst) wekelijks op stap wil gaan met mevrouw. Me-

vrouw heeft veel meegemaakt maar staat positief 

in het leven.

ADMINISTRATIEVE KRACHT vac.nr. V0206

Steunpunt Crooswijk zoekt vrijwilligers die het leuk 

vinden om buurtbewoners te helpen met het uit-

zoeken en regelen van hun administratie. Bijvoor-

beeld helpen bij het invullen van formulieren, bellen 

met instanties, maken van een afspraak of regelen 

van zaken zoals betalingsregelingen, uitleg geven 

over de inhoud van brieven enz. Het liefst voor 2 à 

3 ochtenden per week. Enige ervaring is een pré, 

maar gezond verstand is belangrijker.

BOODSCHAPPENDIENST

VACATURES

KLUSJESDIENST IN SAMEN-
WERKING MET SENIONS

CONTACT
VRIJWILLIGERSWINKEL

INTERNETVAARDIGHEDEN vac.nr. V0372

DOCK heeft een wekelijks inlooppunt voor het ver-

groten van computervaardigheden. Centraal staat 

hierbij het gebruik van internet bij het regelen van 

praktische zaken. Het betreft ondersteuning bij o.a.:

- Aanvragen en gebruiken van DigiD

- Gebruik van e-mail 

- Internetbankieren

- Persoonlijke pagina's van instanties en/of bedrijven

- Digitale sollicitaties

Wij zoeken een vrijwilliger die terzake kundig is en 

minimaal 2 uur in de week beschikbaar. 

ROLSTOEL 2-DAAGSE

Voor de Rolstoel 2-daagse in Kralingen-Crooswijk 

zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk 

vinden om mee te wandelen en die het geen pro-

bleem vinden om een rolstoel te duwen. Tijdens 

de Rolstoel 2-daagse wandelen we langs de mooie 

plekjes in het gebied. We wandelen van 15.00 tot 

17.00 uur op dinsdag 13 en woensdag 14 september. 

U mag zich natuurlijk ook voor één van de twee 

dagen opgeven. Aanmelden kan bij de Vrijwilligers-

winkel.

'EEN PRAATJE EN EEN PLAATJE' 

 vac.nr. V0364

'Een Praatje en een Plaatje' is een mobiele huiska-

merdisco waarbij vrijwilligers op bezoek gaan bij 

ouderen in de buurt met een draagbare platenspe-

ler en singletjes met muziek van toen. Muziek vormt 

in de gesprekjes hèt middel om te verbinden, dwars 

door alle barrières heen. Ouderen krijgen daarnaast 

de mogelijkheid om een Danspaleis in de buurt te 

bezoeken, waar ze ook andere ouderen en vrijwil-

ligers ontmoeten. Als enthousiaste vrijwilliger werk 

je gemiddeld 20 uur per week gedurende 3 maan-

den (met mogelijkheid tot verlenging). Je gaat op 

bezoek bij twee verschillende ouderen, waarmee je 

samen naar muziek luistert en een praatje maakt in 

een huiselijke sfeer. Je bent verantwoordelijk voor 

het ophalen en terugbrengen van de platenspeler 

en de singletjes bij het ophaalpunt. 

EEN HANDJE HELPEN

Samen met de vrijwilligers van de stichting Bont 

gaan we tijdens Burendag, vrijdag 23 en zaterdag 

24 september, klusjes doen voor ouderen in de wijk. 

Klusjes kunnen bestaan uit klusjes in huis, het doen 

van boodschappen of iets anders gezelligs. We 

roosteren je in op basis van je beschikbaarheid en je 

voorkeur voor een klus.

VRIJWILLIGERSPOOL

Incidenteel helpen bij leuke activiteiten? Dat kan! 

Meld u aan voor de Vrijwilligerspool van de Vrijwil-

ligerswinkel. U ontvangt van ons een e-mail zodra 

we weer een leuke activiteit hebben waar u zich als 

vrijwilliger voor kunt inzetten.

KOK VOOR WIJKGEBOUW DE POMP

    vac.nr. V0303

Bewonersplatform DWL-De Esch zoekt een vrijwil-

liger die 1 tot 2 avonden in de week avondmaaltijden 

wil (voor)bereiden voor de bewoners uit de buurt. 

Als kok krijg je de vrijheid om menu's samen te stel-

len. Werkdagen in overleg.

THUISDINER - ROTTERDAMMERS NODIGEN 

OUDEREN UIT AAN TAFEL

In de week van 26 tot en met 30 september orga-

niseert de Vrijwilligerswinkel het Thuisdiner. Buurt-

bewoners ontvangen een oudere thuis voor een 

avondmaaltijd. Mag een oudere bij u aanschuiven? 

Geef u dan op bij de Vrijwilligerswinkel.

Met dit project willen we buurtbewoners met el-

kaar in contact brengen en beide partijen een gezel-

lige avond bezorgen.

SAMEN VOOR DE WIJK!
Vrijwilligersvacatures in Kralingen-Crooswijk. 

Lijkt het u leuk om wat te doen voor de wijk? Zie 

hieronder het overzicht van leuke, plaatselijke 

organisaties waar u kunt helpen als vrijwilliger.
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