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Column

Lenie Scholten - Wethouder
Jeugd, welzijn en zorg

Uitnodiging
Als wethouder heb ik al vaak
een column mogen schrijven
voor Kanjers. Leuk, ik laat
graag mijn waardering voor
onze Kanjers blijken!
Maar na 8x vind ik het tijd om
mijn plekje met anderen te delen.
Bijvoorbeeld met mensen die betrokken zijn bij een buurtinitiatief, met als doel elkaar op
informele wijze te ondersteunen.
Of met een bewoner die gewoon
wel eens iets doet voor zijn buurman. Of met iemand die te maken heeft met WIJeindhoven.
Eén van de uitgangspunten
daarvan is dat mensen heel veel
zelf kunnen, vooral als ze daarbij
geholpen worden door familie,
vrienden, buren of vrijwilligers.
Deze informele zorg kan soms
zelfs voorkomen dat ze een beroep moeten doen op specialistische ondersteuning. Hoe goed
zou het dus zijn om daar ook iets
over te horen. Wie de ruimte ook
gaat vullen, ik ben benieuwd
naar wat hen raakt en beweegt.
En omdat het ook alles te maken
heeft met actief burgerschap en
vrijwilligerswerk, nodig ik hen uit
mijn pen hier over te nemen.
Voelt u ervoor om één van de
volgende columns te schrijven?
Stuur een mail naar redactie@
vrijwilligerspunteindhoven.nl

Om misverstanden te voorkomen: Alleen Eindhovense vrijwilligers kunnen zich aanmelden als
Kanjer via www.jijbenteenkanjer.nl

Yvonne en Frank
Wolbertus al 10 jaar
actief voor topsport
“Rolstoelbasketbal is dé nummer 1
revalidatiesport, ook als je nog
gewoon kunt lopen”
Foto: Saskia Holtjer

Yvonne en Frank Wolbertus
verhuisden 10 jaar geleden
naar Eindhoven. Frank speelde rolstoelbasketbal op topniveau en ze sloten zich beiden
aan bij de Eindhovense club
Achilles Flames. De club stond
er toen niet goed voor. Goede
materialen, zoals trainingsrolstoelen kosten veel geld.
En de club telt zowieso minder
leden dan een reguliere
vereniging. Door dagelijkse
inzet op fondsenwerving,
promotie en training
zorgden Yvonne en
Frank voor een gezonde en aantrekkelijke club. Een
bewonderenswaardige prestatie!

en stoelvaardigheid nemen snel
toe. De sport is bedacht na de 2e
wereldoorlog, toen veel mannen
in een rolstoel kwamen te zitten.”
Alles binnen handbereik
“De jeugd die bij ons komt
trainen, wordt fysiek een heel stuk
sterker en na verloop van tijd ook
een stuk zelfstandiger. Doordat
ze in het dagelijks leven meer
zelf kunnen oplossen groeit hun
zelfvertrouwen en worden ouders
ontlast. Plus ze hebben aan onze
volwassenen een heel
mooi voorbeeld hoe ze
later kunnen functioneren; de volwassenen
bij onze club hebben
een baan, een gezin
en rijden auto. Kortom:
alles ligt binnen handbereik. Met het jeugdteam van
Achilles Flames zijn we al twee
keer landskampioen geweest, het
zijn echte doorzetters!”
Achilles Flames zoekt nieuwe
competitiegerichte spelers en
recreanten. Iedereen is van
harte welkom om deze sport te
ervaren! Vacature: trainer voor
de jeugd, 1 uur per week. Meer
info? Bel Yvonne: 06-50953300.

“Volwassenen
inspireren
de jonge
spelers”

Yvonne: “Rolstoelbasketbal is
bij uitstek de meest geschikte
sport om te revalideren. Je hoeft
daarvoor niet in een rolstoel te
zitten, als je beschadigde enkels
of een versleten heup hebt en
bijvoorbeeld niet lopend kunt
basketballen is deze sport ook
heel waardevol en ontzettend
leuk om te doen. Het ziet er
spectaculair uit, en de conditie

Digitaal Portfolio op Kanjersplatform
Het Kanjersplatform biedt alle geregistreerde
vrijwilligers de mogelijkheid om digitaal een portfolio
(een verzameling van je werk) aan te leggen.
Dit brengt het doel van vrijwilligers die op zoek
zijn naar een betaalde baan een stukje dichterbij.

Tip: Wist je dat je op je LinkedIn profiel vrijwilligerswerk kunt vermelden? ‘Volunteer Experience
& Causes’. Maak hier zeker gebruik van als je een
LinkedIn account hebt, want vrijwilligerswerk geeft je
CV een serieuze meerwaarde!

Op de digitale portfolio kun je opleidingen en werkervaring toevoegen. Bovendien worden alle gevolgde en
afgesloten E-learningmodules automatisch bijgeschreven. De verzamelde gegevens worden geëxporteerd
naar een Word document dat nog is aan te passen.

Tip: Het kan handig of wenselijk zijn tevoren of
aansluitend op een workshop van Vrijwilligerspunt een online cursus te volgen ter voorbereiding
of aanvulling op de lesstof. Beide staan goed op je
digitale CV!

De Kanjerclub bestaat uit maatschappelijk betrokken ondernemers die het
erkennen en waarderen van vrijwilligerswerk een warm hart toedragen.
Lid worden? Bel Diana van den Eijnden
van Vrijwilligerspunt via 040-2193399.

Je digitale Portfolio maak je via www.jijbenteenkanjer.nl. Log in, ga naar de Vrijwilligersacademie Online en klik
op ‘Portfolio’. Het aanvullen van je persoonlijke gegevens en het uploaden van je foto doe je via ‘Profiel’.

Kanjers Online! NLdoet 2014: Eindhoven doet mee! Nieuws & tips
Meld jezelf of een vrijwilliger
www.jijbenteenkanjer.nl

en profiteer van alles wat Kanjers te bieden heeft. Volg ook
de social media, via Facebook
en Twitter van Vrijwilligerspunt.

Banenladder

Vrijwilligersacademie februari

1. Begeleider computerlessen

De volgende workshops staan
gepland voor februari:
3 feb. CV en solliciteren
6 feb. Kennismaking NLP

Februari 2014
(V2957)

2.	Penningmeester & sponsorwerver voor soos (V2937)
3. Hobbyist boetseren en/of
handwerken (V2959)
Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

Ken jij een maatschappelijke
organisatie waar vrijwilligers
nodig zijn voor een leuke klus
of activiteit? Of heb je zin om
samen met collega’s, vrienden
of je club aan de slag te gaan?
Geef je dan op via www.nldoet.nl.
Bijdrage Oranje Fonds

Meedoen met NLdoet betekent
extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor
je organisatie. Meld je klus vóór
3 februari 2014 aan op www.
nldoet.nl en maak kans op een
bijdrage van maximaal e 450,van het Oranje Fonds.

(Neuro Linguistisch Programmeren)

19 feb. Succesvol veranderen
Online cursussen Vrijwilligers in Eindhoven kunnen ook e-learningmodules
volgen via www.jijbenteenkanjer.nl

Wil je meer informatie of inspiratie voor een fantastische
NLdoet activiteit? Kijk dan op
www.nldoet.nl.

Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom via
redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Meer info:
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
Vrijwilligerspunt: Hoogstraat 1,
5611 JP Eindhoven, tel. 2193399

KENNISMAKINGSLES KLIMMEN
VOOR X7,50 I.P.V. X15,Voor aangemelde Eindhovense vrijwilligers (Kanjers) en mantelzorgers
Deze lessen vinden plaats op zaterdagochtend.
Inschrijven doe je online, check de data via
‘online reserveren’ op www.neoliet.nl
Locaties:
- Klimcentrum Neoliet Eindhoven Noord, Vijfkamplaan 14
-K
 limcentrum Neoliet Eindhoven Zuid, Theo Koomenlaan 3 (gebouw Fontys sporthogeschool)
Actievoorwaarden: deze actie is geldig t/m 28-02-2014
tegen inlevering van deze bon en op vertoon van je mantelzorgers- of vrijwilligerspas. Minimum leeftijd 16 jaar!

www.neoliet.nl

actiecoupon

“Jij bent een Kanjer!”

Op 21 en 22 maart 2014 zetten EindhovenCares, SupportPunt, Samen voor Eindhoven,
Stichting Present Eindhoven,
Sportformule en Vrijwilligerspunt zich in voor de grootste
landelijke vrijwilligersactie:
NLdoet.

✁

uit jouw omgeving aan via

