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Column
Via de landelijke stichting
Integrand helpen studenten
stageplaatsen te vinden voor
andere studenten. Ze bouwen
bruggen met het bedrijfsleven
en begeleiden studenten met
de start van hun loopbaan,
zodat deze na hun studie beter
aansluit op de praktijk. Dit
doen ze er niet zomaar even
bij. Als vrijwillig bestuurslid
werkt Willem een jaar lang,
naast zijn studie, 20 uur per
week voor Integrand.

Daphne Lemmens - de Regt,
projectleider Bibliotheek Eindhoven

Leeshonger
“Wist u dat er in Eindhoven
29.000 laaggeletterden zijn?
Dat aantal is schrikbarend
hoog. Om mee te komen in
de samenleving is kunnen
lezen cruciaal. Bij Bibliotheek Eindhoven werken
maar liefst 170 enthousiaste
vrijwilligers aan het toegankelijk maken van lezen
en boeken en aan preventie
van laaggeletterdheid.”
“Via de VoorleesExpress worden
kinderen met een taalachterstand
in hun thuissituatie gestimuleerd
om taal te oefenen. Vrijwilligers
gaan met veel liefde, geduld en
creativiteit om met kinderen en
hun ouders om het lezen voor een
kind zo leuk mogelijk te maken.
Ze investeren in de toekomst van
een kind. Dat is niet altijd makkelijk. Je moet als vrijwilliger je weg
vinden in een onbekende situatie
en doorzettingsvermogen hebben. Als het lukt om de leeshonger aan te wakkeren is dat geweldig! Ook op scholen in Tongelre
en Vaartbroek krijgen kinderen
individuele aandacht bij lezen via
het project ‘LeesJeMetMeMee?’.
In september breiden we het aantal scholen uit. Interesse? Investeer in de toekomst van een kind!”
Bel 040-2604260 of mail naar
eindhoven@voorleesexpress.nl

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

“Hart voor de zaak
en medemens, dat
zit er gewoon in
bij mij.”
Willem Teunissen - bestuurslid Integrand
Foto: Saskia Holtjer

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

“Jij bent een Kanjer!”

Banenladder
mei 2014

1. J ournalisten/schrijvers
(Zilveren generatie) (V3091)
2.	Talentscout (V3055)
3.	Naailes geven aan allochtone
vrouwen (V0515)
4.	Winkelmedewerker (V3088)
Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

“Je hoeft niet
altijd een
winstoogmerk
te hebben.”

Verbeter je buurt en maak kans op e 1.000,Heb je een idee dat jouw buurt verbetert?
Stuur het in en misschien wint jouw
plan e 1.000,-! De Lumens Groep zoekt
bewonersinitiatieven om buurten beter,
mooier, veiliger of gezelliger te maken.
Omdat de Lumens Groep gelooft in de
zelfstandigheid en creativiteit van mensen
en weet dat er steeds meer van vrijwilligers
wordt verwacht, stelt zij een deel van haar
budget beschikbaar voor buurtinitiatieven
in haar werkgebied.

Hoe gaat het in zijn werk?
Iedereen mag een idee indienen. De Cliëntenraad van de Lumens Groep maakt een top-tien
van de beste ingezonden ideeën. De 10 genomineerden mogen vervolgens hun eigen plannen
promoten en via internet volgt dan een stemming.
De drie ideeën met de meeste stemmen winnen
elk e 1.000,- om hun idee uit te voeren. Net voor
de zomervakantie worden de drie winnaars
bekend gemaakt, ze kunnen dan direct zélf met
het geld aan de slag.

Hoe meer keuze in stageplaatsen,
hoe passender een stage kan zijn.
Graag komen we in contact met
bedrijven of mensen die ons netwerk verder kunnen helpen. Mail
naar eindhoven@integrand.nl of bel
ons op tel. 040-2474316.

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.

Wil jij meedoen? Stuur je idee in vóór 8 mei via www.jaarverslaglumensgroep.nl

Kanjers Online! make-over
Meld jezelf of een vrijwilliger
Karin Hellings
uit jouw omgeving aan via
www.jijbenteenkanjer.nl

Willem: “Naast de vakken die ik
volg voor mijn opleiding wilde ik
mezelf ook ontplooien.
Praktijkervaring wordt
door opleidingen op
universitair niveau amper geboden. Vaak kom
je er na de studie pas
achter wat de markt
eigenlijk van je vraagt.
Via Integrand leer je heel goed
welk type bedrijf bij je past en
welke stappen ervoor nodig zijn
om daar terecht te komen. Ik leer
bijvoorbeeld een goede motivatie
voor een sollicitatie opstellen en
acquireren bij een bedrijf. Deze
kennis draag ik graag over.”

Kennis waardevoller dan geld
Het is heel fijn als een student
ons bedankt voor een passende
stageplaats. Je zoekt samen naar
de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het leukste is natuurlijk dat wij er een goed gevoel
van krijgen en de geplaatste ook.
Daarnaast is het heel leuk om met
leeftijdsgenoten uit allerlei studierichtingen samen te werken, het
is een gezellige werksfeer. Soms
kun je beter in kennis uitbetaald
krijgen dan in geld. Kennis kan
in een later stadium waardevoller zijn. Maar ik vind het ook mooi
om anderen te helpen met hun
loopbaanvoorbereiding.
Je merkt dat mensen
het heel erg waarderen als je iets voor ze
doet. Als je er zelf van
leert en anderen ermee
kunt helpen is dat heel
mooi, je hoeft niet altijd
een winstoogmerk te hebben.”

voor

na

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

(45 jaar)

Karin werkt al 12 jaar als
vrijwilliger bij de peuteropvang. Eerst bij Lumens Groep,
later bij Little Jungle kinderopvang. Knutselen, spelen,
verzorgen: Karin geniet enorm
van haar werk met peuters.

Karin: “Wat een op en top verwendag, ik heb er enorm van genoten!
De reacties zijn heel positief,
iedereen vindt het geweldig! Ik ben
echt superblij met deze metamorfose en alle behulpzame mensen die
deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Bedankt allemaal, fantastisch!”

Karin: “Toen mijn kinderen
ouder werden werd het zo stil
in huis. Ik zocht voor mezelf
een leuke activiteit, het liefst
met peuters. Bij Lumens Groep
volgde ik enkele cursussen en
sindsdien draai ik mee.”
Een vrijwilliger aanmelden voor de make-over? E-mail: redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl

Piazza 32
5611 AE Eindhoven

Willemstraat 6
5611 HD Eindhoven

www.marlies-portretfotografie.nl
www.max-advertising.com

Nieuws & tips

Marconilaan 28
5621 AA Eindhoven

Anne-marie Kauffeld, medewerker
peuteropvang: “Op Karin kun je
bouwen. Ze is echt een teammens
en pakt alles lekker mee aan. Het
contact met ons en de kinderen
is heel leuk, ze wordt door haar
teamgenoten zeer gewaardeerd.”

Vrijwilligersacademie mei
Voor volgende workshops in
mei kun je je nog inschrijven:
7 mei	Communicatie in de
praktijk
8 mei	Instructie Verantwoord
Alcoholschenken
20 mei Intervisie
20 mei Gezondheidsvaardigheden
Online cursussen Vrijwilligers in Eindhoven kunnen ook e-learningmodules
volgen over allerlei onderwerpen via
www.jijbenteenkanjer.nl

