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Column
Vrijwillige Palliatieve Thuis Zorg
(VPTZ) is er voor mensen die
zijn uitbehandeld en thuis de
laatste fase van hun leven ingaan. Als partner of familie
wordt er veel van je gevraagd.
Stichting VPTZ Eindhoven kan
dan hulp bieden. Vrijwilligers
helpen mee in de zorg. Ze nemen geen taken van de professionele zorg over, maar werken
vanuit hun deskundigheid ter
ondersteuning met de professionele zorg samen.

Mariëlle Rooijakkers
Manager Vrijwilligerspunt

Eindhoven
Doet.nl!
Met trots stel ik Eindhoven
Doet aan jullie voor: het
nieuwe online platform waar
burgers en organisaties elkaar vinden op het gebied
van vrijwilligerswerk, mantelzorg en actief burgerschap. Eindhoven Doet is een
initiatief van Vrijwilligerspunt.
Deze website biedt een verbeterde vacaturebank met meer
mogelijkheden die de oude vacaturebank van Vrijwilligerspunt
vervangt. In de loop van dit jaar
worden een talentenscan, de
vrijwilligersacademie en de waarderingsacties toegevoegd. Tot die
tijd blijven ze vindbaar op www.
vrijwilligerspunteindhoven.nl of
jijbenteenkanjer.nl. Een Engelstalige versie is in de maak!
Www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
blijft actief als kenniscentrum voor
organisaties die meer willen weten over financiën, subsidies en
fondsen, wet- en regelgeving,
organisatievormen en dergelijke.
Heb je vragen over Eindhoven
Doet, bel ons: (040) 2193399, of
stuur een berichtje naar info@
vrijwilligerspunteindhoven.nl.
Kijk wat dit nieuwe platform nu
al te bieden heeft en schrijf je in
op www.eindhovendoet.nl

Ellen Kentie wil er
gewoon zijn, samen
met VPTZ Eindhoven

www.jijbenteenkanjer.nl

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

Foto: Saskia Holtjer

In veilige handen

Wat kun jij zelf doen?
Een VOG alleen is onvoldoende om seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te sluiten:
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in vrij- Wees alert op afwijkend gedrag bij deelnemers en
willigerswerk komt helaas bij 1 op de 5 kin- (collega)vrijwilligers.
deren voor, ook mensen met een beperking Voorkom dat een volwassene alleen met een
zijn vaak slachtoffer. Uitsluiting van dit gedrag deelnemer in een afgesloten ruimte is.
kan onder andere door de Verklaring Omtrent Deel je zorg met de verantwoordelijke binnen de
Gedrag (VOG). Iemand die ooit opgepakt is organisatie. Hij/zij weet wat er moet gebeuren.
voor diefstal kan zo geen penningmeester Onderneem nooit zelfstandig actie!
worden, iemand die een zedenmisdrijf beging Attendeer je organisatie op de informatiebijkan niet bij een kinderboerderij werken. eenkomst ‘In Veilige Handen’ van VrijwilVrijwilligers die met kinderen, mensen met ligerspunt op 7 juli. Diverse handvatten worden
een verstandelijke beperking en bij sportclubs geboden om een organisatie/vereniging veilig te
actief zijn, kunnen deze VOG gratis aanvragen. maken en seksueel misbruik te voorkomen.
TIPS: www.gratisvog.nl www.nocnsf.nl/vog www.maakereenpuntvan.nl www.inveiligehanden.nl

“Jij bent een Kanjer!”

Banenladder
juli 2015

1.	Halen en brengen van cliënten binnen Vitalis
2. Zorgvrijwilliger hospice
St.Annaklooster
3. K
 eukenvrijwilliger Rode Kruis
4. Voorzitter handbalvereniging
Kijk voor meer vacatures op
www.vrijwilligerspunteindhoven.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!
AANMELDEN
ACCOUNT
ACTIEVE BURGERS
COUPON
DIRECT
DOEN
EENVOUD
E-MAILSERVICE
FILTER

Cocky van der Waal, vrijwilligerscoördinator VPTZ-Eindhoven: “Ellen is
heel betrokken en bescheiden. Ze staat weinig
op de voorgrond, maar
kijkt waar ze haar steentje bij kan dragen. Ze
doet dit werk naast haar
baan. Dat is goed, dat
verruimt je blik.”

“Het is
een fase
van
uitersten”

“Onze vrijwilligers hebben er echt
een hart voor, dat moet ook.”

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

Ellen: “Uitgangspunt is: ‘sterven
hoort bij het leven’. Als mensen
echt de allerlaatste fase ingaan
vangt de familie dat meestal op.
Onze hulp gaat om de
fase daarvoor. Het is
vaak genoeg er te zijn,
zodat familieleden even
het huis uit kunnen. Wat
je doet, hangt af van
hoe mobiel een cliënt
nog is. Soms ga je lekker naar buiten, of trek je je terug
als een cliënt wil rusten. Het is een
fase van uitersten. Ik werd gevraagd voor vrijwilligerswerk als
vrijwilligerscoördinator. De mensen
die aan het einde van hun leven

zijn, zijn zo’n kwetsbare groep, ik
wilde daar meteen iets mee doen.
Het geeft me veel voldoening er
voor hun te zijn. Als coördinator deed ik intakes bij cliënten en
maakte kennis met de familie. Dan
luisterde ik naar de behoefte en
zocht ik daar vrijwilligers bij. Er is
veel mogelijk. Onze 22 fantastische
vrijwilligers doen dit werk heel
graag. Ze hebben er echt een hart
voor, dat moet ook. Inmiddels ben
ik als bestuurslid bij de stichting betrokken. Wat de stichting doet is zo
warm, grandioos gewoon! We bestaan
dit jaar 25 jaar, dat gaan we vieren!“

GEMAK
GEVONDEN
GEBRUIKERSNAAM
HANDIG
INFO
INITIATIEF
INLOG
MANTELZORGERS
MATCH

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

NIEUW
ONLINE
OPTIMAAL
PASSEN
PAST
PLATFORM
PRAKTISCH
SCAN

TOEGANG
TOP
VRIJWILLIGERS
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WEB
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ZOEK

3 Winnaars ontvangen een

IJSTAART t.w.v. E 25,VAN IJSSALON FIRENZE
Strijpsestraat 196C - T. 040-2517860
Uw oplossing kunt u vóór 20 juli 2015 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.

We zoeken nieuwe vrijwilligers. Ook
mensen die zorg nodig hebben of
mantelzorgers kunnen zich aanmelden. Bel ons op: 06-54240625.
Info: www.vptz-eindhoven.nl of mail
info@vptz-eindhoven.nl.

ZomerInspiratieSessies!
De zomer is bij uitstek de tijd
om je te laten inspireren en tot
actie te komen. Vrijwilligerspunt gaat je hierbij helpen.
Wekelijks kun je mee op pad,
in de buitenlucht gaan we inspiratie zoeken. We nemen je
mee op een mooie wandeling,
zo ben je letterlijk in beweging
en kun je ook figuurlijk in
beweging komen.
Wat kun je verwachten? Inspiratie, leuke contacten, nieuwe inzichten en een heerlijk fris hoofd!
Agenda
7 juli	
Mindful wandelen
14 juli	Start met Stralen
21 juli	Ontwikkeling van

kinderen
28 juli	Levenskunst

Vrijwilligersacademie juli
Je kunt je nog inschrijven voor:
1 juli	Goed zeg (positief
taalgebruik)
2 juli	Conflictbeheersing
7 juli	In veilige handen
+ 4 ZomerInspiratieSessies!
Online cursussen
Vrijwilligers in Eindhoven kunnen
ook e-learningmodules volgen
over allerlei onderwerpen via:
www.jijbenteenkanjer.nl

