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Vrijwilligerswerk als lol en
eigenbelang:
Ongehinderd.nl
Invalidentoiletten zijn heel
noodzakelijk in mijn geval.
Toen ik eens informatie zocht
over een restaurant kwam ik
‘Ongehinderd.nl‘ tegen. Een
geweldige site waar gehandicapten de voor hen noodzakelijke informatie delen.
Laatst ontdekte ik 2 invalidentoiletten, ik was helemaal gelukkig! ;-) Helaas kon ik in 1 daarvan niet terecht: de deur draaide
verkeerd. Ik heb de informatie
meteen op ongehinderd.nl gedeeld en doorgeven aan Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE). Zij hebben bouwexpertise in hun pakket en kunnen hierover adviseren. Voor
Ongehinderd.nl bekeek ik de
bushaltes in Eindhoven: vanaf 2016
moeten ze toegankelijk zijn. Een
nieuw vakgebied ging voor mij
open! Ik heb mijn eigen grenzen
verlegd met mijn handbike en
leuke delen van Eindhoven gezien. Hotels en restaurants moeten ook bezocht worden, er is
nog veel te doen. Zowel PGE als
Ongehinderd.nl kunnen nog vrijwilligers gebruiken... groetjes, Pia

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

Ruth Mourik en
Hans de Beule:
Eindhoven is mijn plek
“We delen de passie om de wereld
te verduurzamen, uitgaand van de
kracht van de mens en de buurt.”
Foto: Saskia Holtjer

www.jijbenteenkanjer.nl

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

Banenladder
augustus 2014

1. Bemiddelaar vrijwilligerswerk
(V3200)

2. Horecawerk (V3256)
3.	Kook- en bakactiviteit (V3255)
4. Vrijwilligers die van dansen
houden (V3006)
Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

Hans: “We dagen Eindhovenaren
uit zelf in actie te komen!
Op eigen kracht komt
iets sneller van de grond,
vaak blijkt dat best veel
mensen in jouw omgeving je kunnen helpen.
Ook supermarkten en
bedrijven uit de buurt
dragen graag bij aan een betere
leefomgeving. Wij koppelen vraag
en aanbod op een directe manier.
Van de Gemeente wordt flexibiliteit op buurtniveau verwacht.”

“Hoe meer
verbindingen,
hoe sterker
je staat”

Wil je ook bijdragen als vrijwilliger,
bedrijf, met geld of met kennis?
Meld je dan aan via de website. Heb
je een vraag of idee, plaats dan een
oproep: www.eindhovenismijnpek.nl

Stel, je wilt graag iets leuks organiseren in
je wijk, of je baalt van het zwerfafval in je
buurt. Je wilt er graag iets aan doen en hebt
hier ook al wel een idee over. Wat zijn dan je
mogelijkheden?
Je kunt het initiatief zelfstandig starten, samen met
mensen uit je buurt. Mensen die samen met jou
de schouders eronder willen zetten, kun je vinden
via sociale media of een platform als ‘Eindhoven

Burendag

Samen met de buurt een
leuk idee bedenken voor
de Burendag op zaterdag
27 september? Dat is een
goed plan, want ook dit jaar

Vrijwilligersacademie 3e kwartaal
Workshops worden in de zomerperiode niet gegeven, maar
online blijven leren kan! Op
w w w.jijbenteenkanjer.nl
vind je onder Vrijwilligersacademie e-learningmodules, zoals:
- Diversen Microsoft Office
- Teamwork
- Regiseer je eigen loopbaan
- Leiderschap

is mijn plek’ en ‘Bewoners Beweging Eindhoven’.
Zoek je hulp? Spreek dan een buurtcoach aan of
loop eens binnen bij een Buurtinfo Winkel bij jou
in de buurt. Zij hebben ervaring met het opstarten
van initiatieven en kunnen je helpen met het uitwerken van je plannen. Mogelijk kun je ook subsidie
aanvragen voor je plan, ook daarmee helpen ze.
Tip: kijk ook eens op
www.eindhovenismijnplek.nl
www.facebook.com/BewonersBewegingEindhoven
www.lumensindebuurt.nl
www.burocement.nl
www.wehelpen.nl

stelt het Oranje Fonds tot
maximaal € 500,- per Burendagactiviteit beschikbaar.

Meld je activiteit snel aan via
www.burendag.nl en vraag vervolgens een financiële bijdrage
aan. Zowel particulieren als
organisaties kunnen hun activiteit aanmelden op de website.
Beperkt budget

Ben er op tijd bij, want het
Oranje Fonds heeft maar een
beperkt budget beschikbaar
voor goede Burendaginitiatieven. Op de website vind je ook
de voorwaarden, inspirerende
posters, uitnodigingen voor de
buren en handige tips over het
organiseren van Burendag.
Kijk voor informatie, aanmelden en het aanvragen van
een financiële bijdrage op:
www.burendag.nl

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.

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

OP HANDIJSJES EN IJSCOUPES
50% KORTING (VOOR MAX. 4 PERS.)
Voor aangemelde Eindhovense vrijwilligers (Kanjers) en mantelzorgers

50%

KORTING
Geldig op 4 vestigingen in Eindhoven:
La Toscana Winkelcentrum Woensel 57 A5
La Toscana Gestel - Franz Leharplein 6a
La Toscana Tongelre - Insulindelaan 126
La Toscana Stratum - Winkelstraat 14
Actievoorwaarden: Bij inlevering van deze bon (1 bon p.p.) & op
vertoon van je mantelzorg- of vrijwilligerspas. Niet geldig i.c.m.
andere acties & voor max. 4 personen. Actie loopt t/m aug. 2014.

www.LaToscanaijs.nl

actiecoupon

“Jij bent een Kanjer!”

Ruth: “Mijn wijk heeft een beschermd
stadsgezicht. Toch wilde
ik zonnepanelen en
meer groen. Met enkele
buurtbewoners onderzochten we de regels.
Een drietal leveranciers van zonnepanelen
informeerde ons uitstekend. Er zijn na de informatieavond door ruim 15 buurtgenoten
zonnepanelen geplaatst en van
het een kwam het ander. Doordat
buurtgenoten enthousiast raakten
zijn we met een paar vrijwilligers
ook een stadsbouwinitiatief gestart. 50 Speciekuipen worden als
mobiele moestuin gebruikt door
iedereen die dat wil. Die verbon-

Hoe start ik een vrijwilligersinitiatief?

Kanjers Online! 27 September
Meld jezelf of een vrijwilliger
uit jouw omgeving aan via

denheid in je eigen wijk is heel
bijzonder. Hans woont in een
andere wijk. We verbinden ervaringen uit verschillende buurten,
zodat initiatieven zich makkelijk verspreiden. We doen al het
werk niet zelf. Men leert van
elkaar, buurtbewoners vertellen
over hun ervaringen en aanpak,
dat is veel krachtiger dan een van
bovenaf opgelegd plan. Als dit
platform goed is opgezet, heeft
het ons niet nodig.”

✁

Pia Hendriks - vrijwilliger & ervaringsdeskundige voor Ongehinderd.nl

Wil je iets veranderen in jouw
buurt? Kom dan zelf in actie en
wacht niet tot een ander jouw
probleem oplost! Eenzaamheidbestrijding, meer groen,
hondenpoep, hoe pak je iets
aan? Ruth Mourik en Hans
de Beule zijn 2 jaar geleden
gestart met het platform
www.eindhovenismijnplek.nl.
Via het platform brengen ze
mensen, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar.

