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NIEUWSFLITS

Vrijwilligerscentrale Alblasserdam

DAG VRIJWILLIGERS(ORGANISATIE)...
Aanbeland in het tweede kwartaal van 2019

ONDER ANDERE IN DIT NUMMER:

is het hoog tijd voor de eerste nieuwsbrief van

..............................................................................

dit jaar.

Allereerst kijken we terug op een

geslaagd Vrijwilligers Event. Wat een mooie

VRIJWILLIGERS EVENT 2019

reacties hebben we ontvangen! Positieve

Terugblik

reacties waren er ook op de masterclasses

..............................................................................

communicatie in november. De deelnemers
wilden hier graag meer van en daar geeft de
SWA gehoor aan door in mei een vervolg te

10 VRAGEN AAN....TATUM PRINS
..............................................................................

organiseren. Was je er de eerste keer niet bij,

MASTERCLASSES

maar heb je wel interesse? Geen probleem!

Verdieping op communicatie

Ook

als

je

enige

ervaring

hebt

met

communicatie ben je van harte welkom. Tot

..............................................................................

slot wijzen we je graag op de prijspuzzel in dit

FLITSERS IN ALBLASSERDAM

nummer waarmee je kans maakt op een

......................................................................

High Tea voor twee personen. Heb jij al
bedacht wie je mee gaat nemen?
Veel leesplezier!
De redactie

PRIJSPUZZEL
Maak kans op een High Tea voor
twee personen!

De vrijwilligerscentrale streeft ernaar een aantal keren per jaar een nieuwsbrief te versturen. Heeft u mooie
toevoegingen voor de nieuwsbrief? Neem dan contact op via: info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl.
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VRIJWILLIGERS
EVENT 2019

Terugblik op een geslaagde week

“Het is leuk dat wij
als commissie door
deze
activiteiten
ook eens buiten
Het Anker zichtbaar
zijn .”
(vrijwilliger activiteitencommissie Het Anker)
Stippen op porselein, wijn proeven, naar de film en het museum, de
Pubquiz en natuurlijk de razend populaire workshops chocolade paashaas maken. Wat een mooi Vrijwilligers Event hebben we achter de
rug! Dankzij jullie enthousiasme was het voor de vrijwilligerscentrale
ook weer een feest om het event te mogen organiseren. Feestelijk
was het ook zeker op de slotavond waar onder andere de verschillende vrijwilligersprijzen werden uitgereikt. We feliciteren de winnaars: Tatum Prins, Gerard en Diny Wasser en stichting de Groene Long nogmaals met hun prijzen! Het was een gezellige avond waarbij de raadsleden en het college de handen weer uit de mouwen staken in de
bediening. Een traditie die zij met zichtbaar plezier uitvoerden. Chapeau voor de gemeente Alblasserdam! Van het event hebben wij
een aantal foto’s in deze nieuwsflits geplaatst, kijk je mee?

“Het was een super gezellige avond. Ik
zie het als waardering voor de inzet van
alle vrijwilligers. Bedankt gemeente Alblasserdam. Wij als vrijwilligers waarderen het enorm.” (reactie op Alblasserdamsnieuws.nl)
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“We hebben genoten van alle
leuke activiteiten! Complimenten
voor de gemeente en de
SWA.” (reactie van een vrijwilliger na afloop
van de Pubquiz)

VRIJWILLIGERS EVENT 2019
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VACATURE
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10 vragen aan...

TATUM PRINS
In iedere nieuwsbrief gaan we op zoek naar een vrijwilliger
die we het vuur aan de schenen leggen. Door middel van
10 vaste vragen komen we alles te weten over deze vrijwilliger. Dit keer is het de beurt aan Tatum Prins, ‘Vrijwilliger van
de toekomst 2019’.
Vraag 1. Wie ben je?
Ik ben Tatum Prins, ik ben 17 jaar en woon in Alblasserdam.
Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Pedagogisch medewerker op het DaVinci college.
Vraag 2. Wat doe je?
Ik doe vrijwilligerswerk bij Jeugdland Alblasserdam. Bij A-kidz
help ik bij sportactiviteiten en in de Drentse Buurt bij de kinderactiviteiten. Af en toe help ik ook nog bij speeltuinvereniging Kinderdijk.
Vraag 3. Sinds wanneer doe je dit?
Bij Jeugdland ben ik actief vanaf mijn dertiende dus dat is
vier jaar. Het andere vrijwilligerswerk sinds twee jaar.
Vraag 4. Wat vind je hier leuk aan?
Met kinderen bezig zijn; ze iets creatiefs leren of begeleiden.
Met kinderen werken is elke dag anders.
Vraag 5. Waarom moeten andere mensen dit ook doen?
Omdat kinderen meestal blij en vrolijk zijn, word je dat zelf
ook.
Vraag 6. Wat doe je verder nog in je vrije tijd?

Vraag 8. Je bent één dag burgemeester
van Alblasserdam. Wat doe je?
Zorgen voor een uitgaansplek voor jongeren in Alblasserdam. En met scholen
een samenwerkingsplan maken voor
(eenzame) ouderen. Om meer dingen
samen te doen.
Vraag 9. Welk ongevraagd advies zou jij
mensen willen geven?
“Do it for yourself, because it makes you
happy!”
Vraag 10. Welke branche moet de
volgende 10 vragen beantwoorden?
Iemand in de ouderenzorg.

“Met kinderen werken
is elke dag anders.”

Ik doe aan volleybal en ga graag chillen met vrienden en
vriendinnen.

“...met scholen
een samenwerkingsplan maken
voor (eenzame)
ouderen...”
Vraag 7. Je hebt € 100.000 en het moet in drie dagen op.
Wat doe je?
Ik koop een nieuwe auto voor mijn ouders zodat ik daar ook
in kan gaan rijden als ik (hopelijk snel!) mijn rijbewijs heb. En
ik zou een reis boeken voor ons gezin naar Tokyo tijdens de
Olympische Spelen 2020 zodat we een vriendin kunnen
aanmoedigen. Wat over is zou ik doneren aan Kika en stichting Alzheimer.
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KORT NIEUWS
Emailadres vrijwilligerscentrale

Welk vrijwilligerswerk past bij jou?

De vrijwilligerscentrale van de SWA heeft
sinds kort een eigen emailadres. Voor alle vragen over vrijwilligerswerk kan gemaild worden
naar:
vrijwilligers@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Wil je vrijwilligerswerk doen maar weet je
niet wat bij je past? Of ken je iemand die zich
vrijwillig wil inzetten, maar door het
‘vrijwilligersbos’ de bomen niet meer ziet?
Wij vonden een korte en leuke online test
die je verder kan helpen.

‘Deel lief & leed in je straat ’

Door hier te klikken ga je naar de website van
NLvoorelkaar en kun je testen welk type vrijwilliger je bent.

Sinds kort is de SWA gestart met het ondersteunen van Lief & leedstraten in Alblasserdam. Een laagdrempelig initiatief om de samenhorigheid in Alblasserdam te bevorderen.
Hoe werkt het?
In een Lief & leedstraat geven buren, op eigen
wijze, aandacht aan elkaar. De SWA ondersteunt Lief & leedstraten met een klein budget waarmee twee ’gangmakers’ een attentie
kunnen kopen voor buren die wat extra aandacht verdienen. Bijvoorbeeld een buur die
uit het ziekenhuis komt of buren die pas in de
straat zijn komen wonen.
Meer informatie?
Wil jij jezelf inzetten voor een betrokken en
prettige straat? Neem dan eens contact op
met de SWA. Wellicht zijn jullie de volgende
Lief & leedstraat in ons mooie dorp!
078-20 21 22 0
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
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FLITSERS IN ALBLASSERDAM
Weinig tijd, maar toch een steentje bijdragen?

Flitsers?! Nee, niet degene waardoor je plotseling op je rem moet trappen (hoewel wij te
hard rijden natuurlijk afkeuren!). Flitsers zijn
vrijwilligers die helpen bij eenmalige activiteiten. Deze groep bestaat uit mensen die nergens aan vast willen zitten, maar zo nu en dan
toch hun handen uit de mouwen willen steken.
Maak gebruik van de flitsers
Heb jij als organisatie een fantastisch idee
voor een activiteit, maar kom je daarbij handen te kort? Wellicht dat de Flitsers kunnen
helpen. Neem gerust eens contact op met de
SWA om het aanvraagformulier te ontvangen.
Doe dit wel ruim voordat het evenement
plaatsvindt, zodat de vrijwilligers even de tijd
hebben om te reageren. Belangrijk is dat het
evenement hooguit twee keer per jaar plaatsvindt en in Alblasserdam gerealiseerd wordt.

Wordt Flitser
Momenteel hebben wij een lijst met enthousiaste vrijwilligers. Om echter te zorgen dat iedere organisatie gebruik kan maken van de
groep flitsers zouden wij graag in contact komen met mensen die zich ook af en toe vrijwillig willen inzetten. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden, dus je kiest helemaal zelf
wanneer je komt helpen.
Heb jij weinig tijd, maar wil je desondanks
toch je steentje bijdragen in Alblasserdam?
Neem dan eens contact op via
vrijwilligers@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
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Prijspuzzel
Win een High Tea voor 2 personen!
Kans maken op een High tea voor 2 personen? Dat
kan door mee te doen aan onze prijspuzzel! Wat
moet je hiervoor doen? Maak de woordzoeker (Tip:
print deze pagina uit). Woorden kunnen horizontaal,
verticaal en diagonaal verborgen zitten. De overgebleven letters vormen een zin. Mail je oplossing, o.v.v.
prijspuzzel, voor 1 mei 2019 naar:
vrijwilligers@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Vergeet je naam en telefoonnummer niet te vermelden zodat we contact op kunnen nemen als je wint!

De winnaar van de prijspuzzel krijgt
persoonlijk bericht en de uitslag wordt
bekend
gemaakt
via
Facebook.
www.facebook.com/welzijnalblasserdam
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