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Column
Ook in Eindhoven helpt men
graag iemand in de buurt.
Iedereen heeft wel een talent
dat in te zetten is voor anderen.
Er zijn ook talloze mensen
met een hulpvraag. Maar hoe
vind je elkaar? Het landelijk
initiatief wehelpen.nl maakt
dit mogelijk! Hulp vragen,
aanbieden en organiseren is
eenvoudig via deze website.
Curry Wittenberg, bemiddelaar
bij Vrijwilligerspunt, vertelt over
zijn ervaring met WeHelpen.

Ellen van Gennip - Leger des Heils
Limburg Brabant

Onvoorwaardelijk betrokken

Leger des Heils zet zich in om
mensen professioneel op te
vangen en te begeleiden op de
weg terug naar herstel van het
gewone leven, een zelfredzaam
en zinvol bestaan. Werk, activering en vrijetijdsbesteding staan
hierbij centraal.
In Eindhoven ondersteunen we
jongeren uit de gevangenis,
dak- en thuislozen, prostituees;
kortom mensen aan de onderkant van de samenleving. Dit
doen we o.a. met de inzet van
de Soepbus, de Dutch Street
Cup, het dienstencentrum, Domus, Changes en Housing First.
Herstel van het gewone leven
bereiken we samen. Mét betrokkenheid en in dialoog met cliënten, ervaringsdeskundigen, het
bedrijfsleven, de buurt én de
vele vrijwilligers! Bedankt Kanjers van Eindhoven! Meer info?
Bel: 040-2393160 of kijk op
limburgbrabant.legerdesheils.nl

Curry Wittenberg
helpt & wordt geholpen
“Lang Leve ‘WeHelpen’ en de
mensen die mijn computer aan
de praat kregen.”
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.

Sinds mei zijn er 8 talentenscouts actief in Eindhoven! Vrijwilligers die hun wijk en de sociale
organisaties daarin goed kennen, er een breed
netwerk hebben en gemakkelijk communiceren.
Ze zetten graag hun kennis en kunde in.
Wat doen talentenscouts?
Ze bezoeken organisaties en vrijwilligers in Eindhoven
om te horen aan welke kennis en ondersteuning

bestaan niet!

De vraag naar vrijwilligers is
sterk toegenomen. Veel jongeren zijn actief en leveren een
bijdrage op basis van passie
en interesses. Vrijwilligerspunt
liet een groot onderzoek uit-

Vrijwilligersacademie oktober

1. K
 erstpakketbezorgers (V3324)
2.	Facilitair assistent (V3170)
3. Dansen met ouderen / serveren
in het Danspaleis (V3045)
4. Begeleider knutselen (V2906)
5. Een maatje voor Karin (V3242)

14 okt	Senioren en Veiligheid
27 okt	Omgaan met slachtoffergedrag
28 okt	Positief opvoeden

Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.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.

Wat kunnen talentenscouts voor u betekenen?
Zoekt u vrijwilligers of specifieke deskundigheidsbevordering? Talentenscouts denken graag met u
mee en leggen slimme verbindingen met deskundige vrijwilligers en andere vrijwilligersorganisaties.

Info, contact of zelf workshops begeleiden? Mail f.v.overveld@vrijwilligerspunteindhoven.nl / bel 040-2193399.

Banenladder
oktober 2014

behoefte is. Hieruit volgen nieuwe workshops op de
Vrijwilligersacademie. De gratis workshops zijn gericht
op vakkennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. In 2013 deelden 20 maatschappelijk betrokken
ondernemers hun kennis met 610 bevlogen vrijwilligers. Dit jaar zijn er al 60 workshops ingepland!

Vrijwilligerspunt is enthousiast over wehelpen.nl en
gelooft in burenhulp op
een nieuwe, eigentijdse
manier. Hulp nodig bij het gebruik
van wehelpen.nl? Kom naar Vrijwilligerspunt of Buurtkantoor Tongelre.
Iedereen die hulp biedt is een Kanjer!
Registreer je daarom op www.jijbenteenkanjer.nl en profiteer van de vele
acties en voordelen die Kanjers biedt.

Online cursussen
Vrijwilligers in Eindhoven kunnen
ook e-learningmodules volgen,
zie: www.jijbenteenkanjer.nl

voeren waaraan 242 jongeren meededen, om er achter te
komen hoe jongeren het best
te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk. Dit kwam eruit:

• Gezelligheid, sfeer en plezier
zijn de belangrijkste behoeften en motivaties voor het
doen van vrijwilligerswerk.
• Jongeren ontwikkelen zichzelf
graag en verwachten vanuit
een organisatie hierin ondersteuning en waardering.
• Het liefst worden ze persoonlijk benaderd door vrijwilligersorganisaties, e-mail wordt
ook als prettig ervaren.
•Eenmalige en wekelijkse projecten spreken het meeste aan,
de avonden en weekenden
zijn het meest geschikt.
Onderzoek verder inzien? Ga naar
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
en zoek op jongerenparticipatie.

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

BOWLEN MET KORTING!
VOOR V15,- PER BAAN PER UUR
Voor aangemelde Eindhovense vrijwilligers (Kanjers) en mantelzorgers

SLECHTS
V15,Kom gezellig langs bij:
Megabowling Woensel
Vijfkamplaan 6a, Eindhoven
Tel: 040-2 95 95 95
Actievoorwaarden: Bij inlevering van deze bon & op vertoon van
je mantelzorg- of vrijwilligerspas. Korting geldig van maandag t/m
vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur. Actie loopt t/m november 2014.

www.bowlingcentrum.nl/eindhoven

actiecoupon

“Jij bent een Kanjer!”

“Het is
ontzettend
leuk om
te doen”

Vrijwillige talentenscouts
aan de slag

Kanjers Online! Luie jongeren
Meld jezelf of een vrijwilliger
uit jouw omgeving aan via

Curry: “Mijn partner woonde net bij
mij in, toen hij een beroerte kreeg.
De computer was nog niet aangesloten en ik had geen
flauw besef hoe dit
op te lossen. Gelukkig
hoorde ik bij Vrijwilligerspunt over WeHelpen. Ik maakte meteen
een profiel aan en legde
het probleem voor. Tot
mijn verbazing bood een echtpaar
uit de omgeving me al de volgende dag aan langs te komen tijdens
hun dagje uit in Eindhoven. Terwijl
de een de PC aansloot, kocht de
ander een kabeltje. Het was vlot
opgelost en reuze gezellig!”

✁

Het Leger des Heils is een
professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Iedereen is
waardevol, iedereen mag er
bij horen! Wij zijn juist daar
actief waar de waardigheid
van mensen wordt aangetast, waar mensen sociaal
uitgesloten raken en in uitzichtloze situaties zitten.

“Ik vind het heel fijn om anderen
te helpen. Ik heb de laatste jaren
veel gesolliciteerd, maar nog geen
betaalde baan gevonden. Van al
dat niks doen werd ik onzeker,
daarom startte ik bij Vrijwilligerspunt als gastheer. Nu werk ik daar
als bemiddelaar, zowel op de locatie in de Hoogstraat als op
buurtkantoor Tongelre. Als bemiddelaar breng je mensen weer in
de maatschappij, je zorgt dat
vrijwilligers en organisaties elkaar
vinden. WeHelpen is daar een
fantastisch hulpmiddel voor. Het
vrijwilligerswerk als bemiddelaar
is goed geweest voor mijn eigenwaarde. Vaak ontvang ik tips
van de mensen die ik
ontmoet, of ik geef hen
tips. Het is ontzettend
leuk om te doen.”

