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Lenie Scholten - Wethouder
zorg en welzijn

Eindhoven
Waardeert
Het beeld dat ik van Eindhoven heb, is dat van een
zorgzame stad. Een stad
waarin duizenden vrijwilligers en mantelzorgers zich
belangeloos inzetten. Voor
elkaar, voor hun club, voor
de wijk waarin ze wonen.
En dat doen ze vaak jaar in,
jaar uit. Gewoon, omdat ze
dat belangrijk of vanzelfsprekend vinden.
En eigenlijk hoort het ook zo te
zijn. Dat het vanzelfsprekend is
dat je voor elkaar zorgt, samen
met elkaar dingen organiseert.
Het draagt bij aan een prettige,
leefbare stad. Maar het moet ook
weer niet zo vanzelfsprekend
zijn, dat je er niet bij stil hoeft te
staan. Waardering is belangrijk.
Onze waardering als stad!
Daarom ook dit jaar weer ‘Eindhoven Waardeert’ van 10 november (dag van de mantelzorg) t/m 7 december (dag van
de vrijwilliger). Met actiecoupons
in te leveren voor diverse producten, sport- en recreatieve activiteiten, workshops of deskundigheidsbevordering. Ondernemers
en organisaties bieden ze vanaf
10 november aan op www.eindhovenwaardeert.nl Dat doen ze
graag, ook zij vinden dat jullie
het hebben verdiend!

Marietje Kerkhofs:
door vrijwilligerswerk helemaal bij

“Het vrijwilligerswerk houdt me
scherp. Doordat het om een afgebakende periode gaat, blijf ik alert
op mijn toekomst.”
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.

“Jij bent een Kanjer!”

Banenladder
november 2014

1. Groene vingers, maar u praat
liever niet alleen met planten?
(V3363)

2. Organisatie collecte (V1190)
3. E
 nthousiast & creatief? (V0876)
4. KledingRuilAtelier (V3159)
Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl

Marietje: “Ik ben werkzoekende
als telefoniste/receptioniste. Ondertussen vind
ik het heel belangrijk
om onder de mensen te
blijven, collega’s te hebben en iets nuttigs te
doen voor de maatschappij. Eerst werkte
ik als gastvrouw bij een filiaal van
de bibliotheek. Met de collega’s
klikte het enorm. Toen de filialen
gesloten werden, kon ik verder als
receptioniste bij de Emmasingel,
dat ligt natuurlijk helemaal in mijn
straatje. Ook deed ik al eens via

Binnenkort kunnen bedrijven en sportverenigingen elkaar op Meet2Match Sport in het
Philips Stadion weer vinden en helpen. Geld
is taboe: het gaat om kennis, helpende handen,
toegang tot netwerken, materiaal en faciliteiten.
Het doel is meerwaarde voor iedereen.

organisatie van een voetbaltoernooi voor juridisch
advies, of organiseer een tennisclinic voor een nieuw
logo. Biedt uw bedrijf advies over het opstellen van
een sponsorcontract, de inzet van social media, de werving van nieuwe leden? Met de Meet2Match Sport geeft
u invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aanmelden verplicht, meer informatie via:

Heeft u als sportvereniging een vraag over wet- en
regelgeving of behoefte aan marketing-communicatie advies of sponsoring? Ruil dan bijvoorbeeld de

Sportverenigingen: Tom Knapen (Sportformule Eindhoven)
via t.knapen@eindhoven.nl | Bedrijven: Esther Schoustra
(Samen voor Eindhoven) via esther@samenvooreindhoven.nl

Doe mee en win!

De woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen
in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen
de oplossing!
ACHTING
ACTIEF
BAND
BEGRIP
DIVERS
EIGEN
EINDHOVEN
GEHECHT
HELPEN
HOBBY

de VoorleesExpress een traject. Bij
een gezin dat de Nederlandse taal
niet goed kende, las ik de 5-jarige
dochter voor. Ik ben 20x bij hen
thuis geweest om samen met taal
bezig te zijn. Dat was ook heel
leuk, ik ga het vaker doen. Zeker
als je ziet dat de ouders het uiteindelijk overnemen.“
Goede en betrokken begeleiding
“Regelmatig wordt me gevraagd
of ik het werk nog leuk vind en
of er misschien een cursus is die
ik zou willen doen. Zo kon ik een
cursus ‘weerbaarheid en klantgerichtheid’ volgen. We mogen ook
meedenken over de
invulling van het werk.
Tegenwoordig zijn de
vrijwilligersfuncties voor
een afgebakende periode, zodat iedereen een
kans krijgt. Dat is goed,
het houdt me scherp.“

“Vrijwilligerswerk? Doen!
Het is leuk en
nuttig tegelijk.”

24 November Meet2Match Sport
voor bedrijven & sportverenigingen

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

Bibliotheek Eindhoven wil persoonlijke ontwikkeling faciliteren. Niet alleen van de bezoekers en leden die meedoen
aan projecten, maar ook van
de eigen medewerkers en vrijwilligers. Sommigen willen
zich nuttig maken, werkervaring opdoen, anderen zijn
juist vooral op zoek naar
collega’s en sociale contacten
of willen hun kennis delen.
Voor iedereen is er begeleiding om de persoonlijke
doelen te behalen.

Bibliotheek Eindhoven zoekt vrijwilligers voor: publieksdiensten, bibliotheekcafé, receptie, coördinatoren en
voorlezers VoorleesExpress. Mail
g.venckevort@bibliotheekeindhoven.nl,

bel 040-2604260, of kijk eens op
www.bibliotheekeindhoven.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

HULP
INTERESSE
INZET
KANJERS
MANTELZORG
NODIG
ONBETAALBAAR
ONDERSTEUNING

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

ONONTBEERLIJK
ONS
ONTLASTEN
OPBOUWEN
PASSIE
RESPECT

SAMEN
STIMULANS
VERBINDEN
VERGROTEN
VERLICHTEND
VRIENDSCHAP
VRIJWILLIGER

www.heremiet.nl
3 Winnaars ontvangen een uitgebreide biologische vegetarische lunch met Heremiet aandenken t.w.v. e 25,-.
Uw oplossing kunt u vóór 30 november 2014 insturen naar: Vrijwilligerspunt, t.a.v. redactie Kanjers, Hoogstraat 1, 5611 JP Eindhoven
of mailen naar: redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl. Vermeld hierbij waar u vrijwilligerswerk doet.

Vrijwilligersacademie november
Je kunt je nog inschrijven voor:
4 nov	ZelfReflector Zingeving
6 nov EHBO
10 nov Lichter Leven
11 nov	Intakegesprekken
voeren
Online cursussen
Vrijwilligers in Eindhoven kunnen
ook e-learningmodules volgen
over allerlei onderwerpen via:
www.jijbenteenkanjer.nl

