
W i j k e a  c h a u f f e u r 
Kan je goed zelfstandig werken, ben jij 
sociaal, empathisch en in bezit van een 
rijbewijs? 
Voor ons project Wijkea zoeken wij een sterke 
chauffeur! Samen met een collega vrijwilliger en 
de planning (die wij op kantoor maken), ga je op 
pad om meubels op te halen en af te leveren bij 
mensen, die deze goed kunnen gebruiken.

Het project Burgerkracht van de Vrijwilligerswinkel zet zich in voor ouderen in Kralingen-Crooswijk. 
Zeker in deze tijden is het belangrijk dat we de ouderen helpen waar we kunnen. Dit doen we uiteraard 
volgens de maatregelen en richtlijnen van de overheid.  

V a c a t u r e s 

N i e u W s  V a N  D e  V r i j W i l l i g e r s W i N k e l

B e l m a a t j e 
Ben jij een echte kletskous die het leuk 
vindt om een oudere wekelijks te bellen 
voor een gezellig en waardevol contactmoment? 
Heb jij een luisterend oor, ben jij zorgzaam en 
help jij graag mensen? Meld je dan aan als bel-
maatje! 

( W a N D e l ) m a a t j e 
Ben jij sociaal en zorgzaam? Ga je graag 
een rondje wandelen, een bakkie koffie 
doen of hou je van een spelletje? Sommige ou-
deren zijn veel alleen en kijken er naar uit om 
samen met iemand een gezellige tijd te beleven. 
Bezorg jij een glimlach en creëer jij samen mooie 
herinneringen om nooit meer te vergeten? Meld 
je dan aan als (wandel)maatje!

B o o D s c h a p p e N h u l p 
Hoe fijn is het om je wekelijkse bood-
schappen vers in huis te hebben! Niet 
voor iedereen is het vanzelfsprekend om naar 
de supermarkt te gaan. Ben jij graag van dienst, 
vind je het leuk om te shoppen en een glimlach 
op iemands gezicht te toveren? Meld je dan aan 
als boodschappenhulp!

t u i N V r i j W i l l i g e r 
Wij merken steeds vaker dat ouderen 
hulp nodig hebben bij het onderhoud 
van hun tuin(tje). Te denken valt aan onkruid 
wieden, snoeiwerk, tuintegels reinigen, plantjes 
poten etc. Natuurlijk hoort daar ook een lekker 
bakkie en een gezellig kletspraatje bij. 
Heb jij groene vingers en help jij graag mensen? 
Meld je dan aan als tuinvrijwilliger.

i N t e r e s s e ,  m e e r  i N f o ?

interesse in één van deze vacatures of wil je meer informatie? Neem contact op via telefoonnummer: 
010 - 441 40 50 of mail naar: info@vrijwilligerswinkel.nl  We maken graag persoonlijk met je kennis, een 
Vog wordt gratis door ons aangevraagd. tijdens de inzet ben je via de Vrijwilligerswinkel verzekerd.











eeN terugBlik op De 
afgelopeN maaNDeN

 
ons project Burgerkracht is gericht op ouderen 
in kralingen-crooswijk. Diensten zoals een 
(wandel-)maatje, particuliere vervoersdienst, 
klussendienst maar ook de evenementen 
werden per 15 maart allemaal stopgezet en/of 
geannuleerd.
Onze boodschappendienst en de hondenuitlaat-
dienst draaien al die tijd op volle toeren en 
noodzakelijke klusjes in huis worden uitgevoerd. 
We zijn dankbaar voor de inzet van de 
vrijwilligers in deze tijden!
 
In de laatste 2 weken van maart hebben wij 
de ouderen die bij ons bekend zijn gebeld. Er 
ontstond een nieuwe dienst: belmaatje! Dé 
manier om in deze tijden met elkaar in contact 
te blijven en een gezellig moment te creëren.

VerrassiNg! 
paaspakketje eN
fotopuzzel

 
als snel dachten wij: Wat kunnen wij in deze 
tijden doen voor ‘onze ouderen’?  
Voor het Paasweekend hebben wij bij 80 
ouderen een Paaspakketje bezorgd met 
paaseitjes, thee en een handgeschreven kaartje. 
We kregen veel enthousiaste bedankjes, mensen 
waren verrast en vonden het fijn om te zien dat 
er aan ze gedacht werd.
Onze volgende actie was een zelfgemaakt 
puzzelboekje met foto’s van bekende plekken in 
de wijk met daarbij vragen.

De oplossing van de fotopuzzel is door maar 
liefst 25 ouderen aan ons doorgebeld. De 
winnaars zijn verrast met een cadeautje; een 
fotolijst met lekkere chocolaatjes. Bij het 
overhandigen van de prijs hebben we een foto 
gemaakt en deze is later toegestuurd. 

Foto: Stien is één van de gelukkige prijswinnaars!

Wat gaaN Wij De 
komeNDe perioDe DoeN?

 
Op dit moment is er weer iets meer mogelijk, we 
willen deze maand gaan opstarten met (tuin)
klusjes bij ouderen, maatjescontact, Particuliere 
Vervoersdienst en Wijkea.
 
Dit alles uiteraard met inachtneming van de 
RIVM richtlijnen en regels. Meer hierover kun je 
teruglezen op onze website.

iDeeëN/tips?
 
Heb je ideeën of tips? Wil je meedenken met het 
verzinnen van een leuke actie of activiteit voor 
ouderen die coronaproef is?
Of heb je een vraag naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief? Laat het ons weten! 

B e r e i k B a a r h e i D
 
We zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch 
bereikbaar van 08.30 uur tot 12.00 uur op 
telefoonnummer: 010 - 441 40 50. 

Wil je bij ons op bezoek komen, neem dan 
eerst even telefonisch contact met ons op. Ons 
kantoor in De Nieuwe Branding is namelijk 
alleen geopend op afspraak.

Hartelijke groet,

Hanneke, Annette, Christel, Kitty, Conchita en 
Miriam


