VRIJWILLIGERS

KRANT 2021
Vrijwilligers geven kleur
aan de samenleving
Als kind zag ik een afbeelding van
hoe Nederland er uit zou zien in het
jaar 2000. Ik zag strakke f uturistische
gebouwen en mensen in een soort
astronautenpak, die in eenpersoons-
vliegende schotels rondvlogen. Hier en
daar stond een eenzame boom groen
te zijn. Verder zag alles er grijs en
eenvormig uit. De mensen leken op het
oog vrolijk, maar het beeld maakte op
mij vooral een beklemmende indruk.
Ik rekende uit hoe oud ik zou zijn als
het 2000 zou zijn.

de samenleving. Ze helpen het leven voor
anderen, en daarmee ook voor zichzelf,
mooier en blijer te maken. Vrijwilligers zijn
daarom onmisbaar!
Wat ben ik blij dat Krimpen aan den
IJssel zoveel vrijwilligers kent! Maar méér
vrijwilligers zijn uiteraard altijd welkom!
Hugo van der Wal
wethouder vrijwilligers

Inmiddels zijn we dat magische jaar
alweer 21 jaren gepasseerd. Gelukkig is
die bewuste afbeelding geen werkelijkheid
geworden. Maar ik denk er nog weleens
aan terug. Aan het gevoel van saaiheid,
eenvormigheid, anonimiteit en verlatenheid
dat het bij mij opriep. Hetzelfde voel ik
als ik denk aan een wereld zonder vrijwilligers. Want vrijwilligers geven kleur aan

Hartelijke groet,
Adrie de Jong

Voldoening om te
zien hoe de gasten
genieten

Ik ben Adrie de Jong en heb tot aan mijn
pensioen met veel plezier in Crimpenersteyn gewerkt. Toen ik op Facebook las dat
er tijdens de eerste lockdown vrijwilligers
nodig waren, heb ik meteen Marjan Pols-de
Pee een berichtje gestuurd. Ik vind het
leuk dat ik op deze manier toch nog wat
kan betekenen voor de cliënten, familieleden en het personeel. Ik sorteerde de
post, zorgde voor koffie en thee, bracht
bloemen naar de afdeling, hielp met het
omwisselen van het wasgoed, te veel om op
te noemen. Elke dag was anders. Nu help
ik nog steeds als gastvrouw, maar wel iets
minder veel. Want het is ook belangrijk
om dingen voor jezelf te doen. Zo blijft het
in balans. Dit vrijwilligerswerk geeft mij

Voldoening door
het werk, de taken
plannen en de
gezelligheid
Sinds een klein jaar ben ik vrijwilliger bij
Natuurrijk. Als vrijwilliger in een klein team
verricht ik alle voorkomende werkzaamheden van wilgen knotten, slootkanten
diervriendelijk maken tot onderhoud aan
gereedschapsschuren. De combinatie van
werken in de natuur, het samen de klus
klaren, de onderlinge gezelligheid en het
gemeenschappelijk plannen van de taken
geeft mij veel voldoening. Mijn kennis van
de natuur neemt voortdurend toe, waardoor
ik nog meer geniet van de prachtige
omgeving van de Krimpenerwaard.
Ik combineer het werken bij Natuurrijk met
mijn huishoudelijke taken, mijn hobby’s en
het opknappen van ons huis.
Kees van Til

voldoening en kan het anderen van harte
aanbevelen. Er is zoveel te doen waar u bij
kunt helpen! Nu kan het weer, de cliënten
kijken ernaar uit.

Vrijwilligerswerk
kan ik van harte
aanbevelen

Verhalen van
vrijwilligers

Al enkele jaren ben ik, Arlie Baas, vrijwilligster bij Stichting Vier het Leven en mag
onze gasten begeleiden naar het theater,
concert, film of museum.
Het is heerlijk om te zien hoe onze gasten
onbezorgd samen met anderen kunnen
genieten van een voorstelling of uitje.
Ze worden als een V.I.P. behandeld, thuis
opgehaald en tot de ingang van het theater
gebracht. Daar begeleiden we de gasten
naar de voor hen gereserveerde plek,
waar ze een drankje geserveerd krijgen.
Hun jassen worden voor hen naar de
garderobe gebracht. Samen genieten we
van de voorstelling. In de pauze nuttigen ze
weer een drankje. Na afloop brengen we
de gasten veilig thuis. Het geeft steeds weer
veel voldoening om te zien hoe de gasten
hebben genoten.

Deze krant niet ontvangen? een exemplaar
is gratis af te halen bij ons vrijwilligersloket
in het gezondheidscentrum.

Vrijwilligerswerk in
Krimpen aan den IJssel
Corona heeft een deuk geslagen
in het vrijwilligerswerk. Voor veel
vrijwilligers stond hun hoofd niet
naar vrijwilligerswerk tijdens de
verschillende lockdowns.
Of vrijwilligerswerk was simpelweg niet
mogelijk. Vrijwilligers en de medewerkers
van organisaties waar vrijwilligers actief
zijn hebben elkaar gemist in die periode.
Gelukkig gaat het de goede kant op en kan
er wat vrijwilligerswerk betreft weer het één
en ander. In deze krant vindt u een overzicht
van verschillende vrijwilligersvacatures en
verhalen van vrijwilligers. Wat drijft hen om
vrijwilligerswerk te doen? Wat levert het hen
op? Wellicht inspireert het u om ook na te
denken over vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger worden?
Als u belangstelling heeft in vrijwilligerswerk
kunt u contact opnemen met een contactpersoon uit 1 van de advertenties die in
deze krant vermeld staan. Is dat een stap te
ver en wilt u liever vrijblijvend spreken met
de vrijwilligerscoördinator van Krimpen-

Wijzer? Hij kan meedenken bij uw specifieke
situatie en bemiddelen naar eventueel
vrijwilligerswerk. Neem gerust contact op
met het vrijwilligersloket.

Zoekt u een vrijwilliger?
Woont u in Krimpen aan den IJssel en zoekt
u een vrijwilliger? Bijvoorbeeld bij vervoer
van en naar het ziekenhuis of bij het invullen
van een formulier? Wij denken graag met u
mee. U kunt hiervoor contact opnemen met
ons vrijwilligersloket.

Vrijwilligersloket
In de hal van de begane grond van het
gezondheidscentrum (Groenendaal 1) treft
u het vrijwilligersloket van KrimpenWijzer.
Op dit moment is het vrijwilligersloket
elke maandagochtend, dinsdagochtend
en woensdagochtend geopend van 9.00
tot 12.00 uur. Kom gerust langs voor een
luisterend oor of voor meer informatie over
vrijwilligerswerk. We helpen u graag! U kunt
ons ook bellen via het telefoonnummer
0180 51 58 40 of stuur een e-mail naar
vrijwilligers@krimpenwijzer.nl.

Belbus zoekt vrijwilligers

Medewerker Kringloop

Huiswinkel vrijwilliger

Belbus Krimpen aan den IJssel onderhoudt met 3 bussen
een maatwerk vervoersdienst binnen de gemeente
Krimpen aan den IJssel voor 450 senioren (60+), zodat
zij weer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk
verkeer. Wij doen dit 6 dagen per week. Wij zoeken
chauffeurs, bijrijders en telefonisten.

Wij zoeken vrijwilligers die: kleding sorteren, goederen
aannemen en/of prijzen, klanten te woord staan, kassa
draaien, chauffeurs en bijrijders.

Wij zijn op zoek naar een rustige, flexibele vrijwilliger
die het leuk vindt om 1 keer per week op dinsdag te
helpen in de huiswinkel. Maar ook op andere dagen
kan invallen in geval van ziekte of vakantie. Het is geen
druk winkeltje, maar wel een heel gezellig winkeltje met
tijd en aandacht voor de cliënten. Er zijn naast koekjes
en limonade ook leuke tweedehands spulletjes te koop.
Naast kassawerkzaamheden horen schoonmaken en
opruimen er ook bij. U wordt verwacht van 9.45 tot 12.15
uur. Komt u ons vrijwilligersteam versterken?

Meer informatie
Lage Vijver 4
0180 51 30 30
belbus-krimpen@planet.nl

Gastvrouw/gastheer
Bakkie doen?
Bakkie doen? is een leuk project voor volwassenen
met een licht verstandelijke beperking, autisme en/of
psychosociale problematieken die zelfstandig wonen.
1 vrijdagavond in de maand organiseren wij een gezellige avond. Wij zoeken een vrijwilliger die ons daarbij
kan ondersteunen. Ook maken wij 1 keer in de maand
een avond wandeling. Loopt u met ons mee?

Wij zijn dus op zoek naar leuke collega’s die minimaal
4 uur per week beschikbaar zijn.

Meer informatie
0180 51 97 70
kringloopkrimpen@gmail.com

Voorlezer voor de
VoorleesExpress bij
Bibliotheek aan den IJssel
Als vrijwilliger geeft u een kind met een taalachterstand
extra aandacht. U spreekt 20 keer af met uw gezin.
Bij hen thuis, ergens anders of online. Samen met de
ouders gaat u op zoek naar leuke manieren om de
taalontwikkeling te stimuleren.

Meer informatie
Danielle Diefenbach
06 53 39 70 86
ddiefenbach@asvz.nl
Nelly Geneugelijk
06 51 89 19 13
nelly.geneugelijk@pameijer.nl

Uw aandacht voor onze
bewoners maakt het
verschil
U kunt helpen met het ontbijt en de koffie (van 08.30
tot 11.00 uur), de lunch of het bereiden van de warme
maaltijd (van 17.00 tot 19.00 uur) op een woongroep.

Als u geïnteresseerd bent, neem contact op met:
Anja Rietveld
06 20 24 95 66
a.rietveld@leliezorggroep.nl

Vrijwilliger worden
bij de NPV
Als vrijwilliger van de NPV kunt u echt iets betekenen
voor de eenzame of oudere inwoner van Krimpen aan
den IJssel. Door een bezoekje, vervoer naar de arts of
ziekenhuis, boodschappen doen, fietsen of een stukje
wandelen of zorg geven tijdens de laatste levensfase in
het hospice.

Meer informatie via:
NPV thuishulplijn
06 49 69 16 78

Meer informatie
Coördinator vrijwilligerswerk
Marjan Pols – de Pee
06 82 59 44 50
marjan.depee@zellingen.nl

Gastvrouw/gastheer bij
Inloophuis De IJssel:
‘voor mensen die leven
met kanker’
Wij zijn een ontmoetingsplek voor mensen met kanker,
hun naasten, hun mantelzorgers en nabestaanden.
Als gastvrouw/-heer biedt u onze gasten een warm
welkom en luisterend oor en stimuleert u contact met
lotgenoten. Het geeft zo veel voldoening om de dankbaarheid van onze gasten te ervaren. Wees welkom bij
ons team!

Meer informatie
Patricia van Schaick
010 450 32 44
p.vanschaick@bibliotheekaandenijssel.nl

Meer informatie
Anton Maurik
010 737 00 69
info@inloophuisdeijssel.nl

Zorgvrijwilliger in
Hospice IJsselOever

Gastheer/-vrouw
inloopmiddag

Als zorgvrijwilliger biedt u onze bewoners tijd, aandacht,
liefde, warmte, nabijheid of juist distantie. U wilt ‘er-zijn’!
Samen met andere vrijwilligers zorgt u ervoor dat ons
huis een thuis is. U opent uw hart, u ontvangt dankbaarheid en u bent getuige van mooie momenten waarop het
leven intens beleefd wordt! Inzet: 2 keer 4 uur per week.

Elke woensdagmiddag is er van 15.00 tot 17.00 uur een
inloopmiddag in het inloophuis. Heel verschillende
mensen ontmoeten elkaar. Vindt u het fijn mensen warm
te onthalen, koffie en thee te schenken en een luisterend
oor te bieden? Dan bent u van harte welkom! Wij werken
vanuit de christelijke identiteit.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de
coördinator van Hospice IJsselOever via:
010 254 29 51
info@hospiceijsseloever.nl

Meer informatie
Liesbeth Verhoeven
06 52 23 99 18
info@inloophuiscrimpeninn.nl

Begeleider van
werkzaamheden bij
Pameijer Werkt Krimpen
In het Facet of op diverse projecten. Activeringscentra
van Pameijer hebben als doel werkzaamheden aan te
bieden aan kwetsbare mensen. Heeft u interesse om
mensen met een beperking iets te leren, met wat geduld
en enthousiasme? W
 erkzaamheden zijn onder andere
wandelen, kaarten maken en handwerken.

Meer informatie
088 271 61 55 / 06 40 60 37 94
hanneke.rotte@pameijer.nl
Patrijzenstraat 61 in Krimpen aan den IJssel

Kookvrijwilliger gezocht
De bewoners worden blij als er een heerlijke maaltijd
voor hen wordt klaar gemaakt. Vindt u het gezellig om
voor een groep te koken? Neem contact op met de
begeleiders van Tricolore voor meer informatie.
Tricolore is een christelijke woonvorm van Philadelphia
waar mensen wonen onder begeleiding.

Meer informatie
0180 51 93 22
k.bakkerJanse@philadelphia.nl
marion.vanderpol-rietveld@philadelphia.nl

Lid Evenementen
commissie
De evenementencommissie van KBO Krimpen aan
den IJssel organiseert sociale activiteiten voor leden
en gasten, waaronder de maandelijkse contact- en
spelletjesmiddagen in De Bron. De commissie vraagt
specifiek naar ondersteuning voor het organiseren van
externe activiteiten.

Meer informatie
Ruud Engelenberg
06 54 75 35 06
kbo-krimpen@kpnmail.nl

Vrijwillige chauffeur
maaltijdservice
Wij zijn met spoed op zoek naar 1 of meerdere chauffeurs voor de maaltijdservice op maandag, woensdag
en donderdag. Vindt u het leuk om tussen 11.30 en 14.00
uur maaltijden naar cliënten in Krimpen aan den IJssel
te brengen met een auto van De Zellingen? Dan zijn we
op zoek naar u!

Meer informatie
Coördinator vrijwilligerswerk
Marjan Pols – de Pee
06 82 59 44 50
marjan.depee@zellingen.nl

Leiding bij scouting
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die affiniteit
heeft met kinderen en die het leuk vindt ons jonge
leidingteam te versterken. Als leiding bij de scouting
organiseert u met elkaar wekelijks leuke en uitdagende
activiteiten voor onze jeugdleden. Wij bieden een
wekelijkse dosis lol, actie en buitenlucht in een
gezellig team.

Meer informatie
info@scoutingjwf.nl

Vrijwilligers die als
intermediair willen
optreden
De intermediair legt huisbezoeken af bij de nieuwe
gezinnen. De intermediair legt uit wat Leergeld kan
betekenen voor de gezinnen, maar wijst de mensen
ook op wettelijke voorzieningen waarop zij mogelijk
recht hebben. De intermediair wijst de gezinnen
daarin ook de weg om achter deze voorzieningen
aan te kunnen gaan.

Groene vingers en handig?
De gezelligste tennisclub
van Krimpen aan de
Kerkdreef is op zoek naar u!
Is lekker in de buitenlucht bezig zijn uw hobby? Vindt u
het belangrijk om iets bij te dragen samen met anderen
en er nieuwe sociale contacten voor terug te krijgen?
Dan zijn we op zoek naar u! Leeftijd/achtergrond zijn
onbelangrijk. In maart tot en met oktober kunnen we
weer handjes gebruiken om met elkaar ons groene park
in topconditie te houden.
Meer informatie
Karin de Vries
06 14 64 12 64
karindevries64@hotmail.com

Maatje gezocht
Bent u iemand die iets wil betekenen voor een ander
en nieuwsgierig naar die ander? Neem contact op met
begeleiders van Tricolore voor meer informatie.
Tricolore is een christelijke woonvorm van Philadelphia
waar mensen wonen onder begeleiding.

Meer informatie
Coördinator Yolande Holleboom
coördinator@leergeldijssel.nl

Meer informatie
0180 51 93 22
k.bakkerJanse@philadelphia.nl
marion.vanderpol-rietveld@philadelphia.nl

Vrijwilliger bij de
Wereldwinkel

De Zonnebloem zoekt
een penningmeester

Staat u achter de doelstellingen van de Wereldwinkel?
Bent u een paar uur per week beschikbaar?
Wilt u werken in een leuke cadeauwinkel?

Als penningmeester maakt u deel uit van het afdelings
bestuur en houdt u de inkomsten en uitgaven bij.
Dit doet u in een overzichtelijk systeem van de landelijke
organisatie. U verzorgt de betalingen, u zorgt ervoor dat
er voldoende geld binnenkomt en probeert bij lokale
instellingen donaties te krijgen. Het bestuur ondersteunt
u in deze taak en u wordt ingewerkt door de huidige
penningmeester.

Meer informatie
Erna van der Vlis
06 30 25 75 81
evandervlis@vluchtelingenwerk.nl

Neem dan contact met ons op via:
wereldwinkel.krimpen@gmail.com

Meer informatie en aanmelden
crealindorff@hotmail.com

Samen met senioren uit
naar theater, concert, film
of museum

Gastheer/vrouw (in
de dienstverlening) bij
Bibliotheek aan den IJssel

Vier het Leven zoekt gezellige vrijwilligers die samen
met senioren van culturele uitjes willen genieten. Heeft
u affiniteit met ouderen, liefde voor cultuur, een flexibele
instelling, zelfstandige werkhouding en een 5-deurs auto
met inzittende verzekering? Meld u dan nu aan!

Als gastheer/vrouw (in de dienstverlening) levert u een
bijdrage aan het op orde houden van de bibliotheek
door het ordenen en opruimen van de materialen.
Daarnaast maakt u onze bezoekers wegwijs en u levert
een bijdrage aan een goede sfeer in de bibliotheek
(1 dagdeel per week of inval).

Vrijwilliger
ontvangstmedewerker
Streekmuseum
Krimpenerwaard

Boeiend, zinvol en leuk!
Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist
hij of zij op den duur naar een stad. Wie vangt hem op
en helpt om allerlei zaken in het complexe Nederland te
regelen? Wilt u helpen? Meld u aan als maatschappelijk
begeleider bij VluchtelingenWerk.

Meer informatie kunt u opvragen bij
Gerda Goudriaan via:
4hetlevencapelle@gmail.com

Meer informatie
Miranda van der Meer
010 790 11 23
m.vandermeer@bibliotheekaandenijssel.nl

De ontvangstmedewerker in het museum ontvangt
de gasten, leidt hen rond en vertelt over de collectie
en de geschiedenis van het museum. Andere taken
zijn: ondersteuning bij arrangementen, informeren
van de bezoekers, verzorging koffiehoek en veiligheid
bezoekers overzien. Werktijden worden in overleg
bepaald en zijn geheel vrijblijvend.
Interesse? Neem meteen contact op met:
Rosalinde Kruit
0180 51 48 66
r.kruit@streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Wilt u er graag zijn voor de senioren in Krimpen?
Binnen het preventiefhuisbezoek worden 75+’ers
door seniorenvoorlichters bezocht voor een interview.
We vragen u ongeveer 2 bezoeken per week af te leggen.
Zo helpen we senioren op weg met eventuele vragen
die zij hebben.

Natuurfitness in Natuurrijk
Vrijwilligers gezocht om te natuurfitnessen (maaien,
hooien, zaden verzamelen, zaaien, snoeien, poelen
graven/uitbaggeren, broedeilandjes aanleggen,
nestkasten schoonmaken, enzovoort). Het doel is om
daarmee de biodiversiteit te bevorderen in Natuurrijk,
een natuurterrein aan de Oudelandseweg in Ouderkerk
aan den IJssel. Het beheer wordt in het belang van de
variatie in de natuur vrijwel uitsluitend met menskracht
uitgevoerd.
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Seniorenvoorlichters
gezocht

Komt u onze cliënten een
gezellige dag geven op de
dagbesteding?
U kunt onze cliënten een zinvolle dag bezorgen door
samen met een medewerker het dagprogramma in te
vullen. Dit varieert van de krant voorlezen, een creatieve
activiteit of een wandeling.

Meer informatie
Jowendy van der Graaf
06 22 76 06 66
jowendyvandergraaf@krimpenwijzer.nl

Meer informatie
T
U U R RI
Kees Beaart
06 39 66 65 20
stichtingnatuurrijk@gmail.com

Als u geïnteresseerd bent, neem contact op met:
Anja Rietveld
06 20 24 95 66
a.rietveld@leliezorggroep.nl

Vrijwilliger tuinmedewerker
Streekmuseum
Krimpenerwaard

Vrijwilliger ledenwerving

Coördinator voor de
VoorleesExpress bij
Bibliotheek aan den IJssel

Bij het museum is er een prachtige museumtuin waar
genoeg werk te verrichten is. Taken zijn: onderhouden
van de tuin, snoeien van (fruit)bomen en struiken,
bewerken en beplanten van het terrein, knippen van
hagen en onkruid wieden en verder voorkomende
werkzaamheden voor de tuin. U werkt in het bijzijn van
ervaren (tuin)vrijwilligers.

Dit is iemand die handig kan samenwerken met
Synerkri, die goed kan organiseren en die k inderen
een veilige en plezierige sportvereniging gunt.
Door ledenwerfacties te organiseren is De Treffers in
staat teams van alle leeftijden te laten handballen.

Heeft u affiniteit met begeleiden en organiseren? Dan is
de functie coördinator VoorleesExpress misschien
iets voor u. U begeleidt 5 voorlezers en hun gezinnen.
Samen met hen kijkt u hoe het voorlezen een plek kan
krijgen in de thuissituatie. De bibliotheek zorgt voor
goede begeleiding voor de coördinatoren.

Contact kunt u opnemen met het bestuur:
Willeke, Mariet, Onno, Marco, Sandra
secretaris.treffers@gmail.com

Meer informatie
Patricia van Schaick
010 450 32 44
p.vanschaick@bibliotheekaandenijssel.nl

Vacatures werkgroep
Fairtrade Krimpen

Vrijwilliger gezocht voor
het KinderKookCafé

Samen met u wil Krimpen aan den IJssel een Fairtrade
Gemeente worden. Als u het ook belangrijk vindt om
van Krimpen een Fairtrade Gemeente te maken, neem
dan deel in de werkgroep. We zoeken een penningmeester, secretaris en echte doeners. Meer weten over
Fairtrade? Bezoek dan www.fairtradegemeenten.nl.
Doet u mee?

Spreekt het u aan te koken met kinderen voor wijkbewoners? Word dan vrijwilliger bij ons KinderKookCafé.
Met kinderen maakt u een driegangendiner klaar en
serveert deze aan de bezoekers. Wij zorgen voor de
boodschappen en de faciliteiten. 1 keer per maand op
woensdag van 14.00 tot 19.00 uur, locatie Sperwer.

Meer informatie
Chris van Rijswijk
06 22 59 42 79
chrisrijswijk@krimpenwijzer.nl

Meer informatie
Ellen Kalkman
06 50 00 08 15 (maandag tot en met vrijdag)
ellenkalkman@krimpenaandenijssel.nl

Meer informatie
Jowendy van der Graaf
06 22 76 06 66
jowendyvandergraaf@krimpenwijzer.nl

Vrijwilliger collectiebeheer
Streekmuseum
Krimpenerwaard

Vrijwilliger formulierenhulp

Activiteitenbedenker/
vrijwilligers bij Stichting
Activiteiten Krimpen
(Oud-Krimpen)

Interesse? Neem meteen contact op met:
Rosalinde Kruit
0180 51 48 66
r.kruit@streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Taalcoach
Een mede-inwoner van Krimpen aan den IJssel helpen
zijn of haar Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren.
Gemiddeld spreekt u eens per week een uurtje af om te
oefenen. Voordat u start als vrijwilliger volgt u eerst een
cursus (4 ochtenden in het gezondheidscentrum).

Een inwoner van Krimpen aan den IJssel helpen bij
het invullen van een formulier, zoals bijvoorbeeld een
belastingaangifte. We werken op vaste spreekuren in
het gezondheidcentrum.

De vrijwilliger collectiebeheer houdt zich bezig met het
behoud van de objecten in het streekmuseum. De taken
zijn: beheer en behoud collectie, registratie van
objecten, documenteren en archiveren van objecten.
De werkzaamheden vinden zowel binnen als buiten
de openingstijden van het museum plaats. Werktijden
kunnen in overleg worden afgesproken en zijn geheel
vrijblijvend.

Interesse? Neem meteen contact op met:
Rosalinde Kruit
0180 51 48 66
r.kruit@streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Zit u vol leuke ideeën voor jong en oud in uw wijk/buurt?
Loopt u daarbij tegen regeltjes problemen op?
Houdt u van een handje helpen bij activiteiten?
Dan zoeken wij u! Meldt u zich bij ons aan?
Wij organiseren laagdrempelige activiteiten.

Meer informatie
Chris van Rijswijk
06 22 59 42 79
chrisrijswijk@krimpenwijzer.nl

Aanmelden kan bij Cora via:
cvdsluis@live.nl
persoonlijk bericht via de Facebookpagina
van Stichting Activiteiten Oud-Krimpen.

Samen bewegen
Bewegen in de buitenlucht is voor ieder mens
enorm belangrijk. Er zijn verschillende cliënten in
Crimpenersteyn die graag meer naar buiten willen,
maar dit zelfstandig niet meer kunnen. We zijn daarom
op zoek naar vrijwilligers die een rolstoel kunnen
duwen en een wandeling willen maken met een cliënt.
Of samen met de duofiets een rondje willen fietsen.
Daarnaast is er een beweeggroep op dinsdagochtend in
Crimpenersteyn. Die kan ook versterking gebruiken van
meerdere vrijwilligers.

Aspirant-lid Adviesraad
Sociaal Domein
Wilt u meedenken en adviseren over sociale
voorzieningen in de gemeente? Meld u aan als
aspirant-lid van de Adviesraad Sociaal Domein.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college
van burgemeester en wethouders gevraagd en
ongevraagd op beleidsmatig niveau over de Wet
maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en
de Participatiewet.

Meer informatie
Coördinator vrijwilligerswerk
Marjan Pols – de Pee
06 82 59 44 50
marjan.depee@zellingen.nl

Meer informatie
Secretaris Herman Veenema
06 51 60 02 48
secretaris@adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl
www.adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl

Maaltijdbezorgers/
chauffeurs

Chauffeurs gezocht!

Voor de maaltijdservice van De Vijverhof zijn wij per
direct op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk
vinden om tegen een vergoeding warme maaltijden te
bezorgen bij ouderen en zieken. We bezorgen tussen de
middag op iedere dag van de week, behalve zondag.

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard zoekt voor
minimaal 1 dagdeel per week chauffeurs voor het v ervoer
van deelnemers aan diverse dagbestedingsprojecten
in Krimpen aan den IJssel. Hiervoor beschikken we over
een eigen personenbus met rolstoellift. U dient in bezit
te zijn van een geldig rijbewijs B.

Vrijwilliger digitale
basisvaardigheden bij
Bibliotheek aan den IJssel
U helpt bezoekers met vragen over hun tablet, smartphone, laptop of e-reader en/of u geeft waar nodig
ondersteuning (eventueel op afstand) aan de bezoekers.
Deze bezoekers van de bibliotheek komen oefenen/
leren met oefenen met programma’s zoals SeniorWeb
en Oefenen.nl waarbij het doel is basiskennis en digitale
vaardigheden te verbeteren.

Meer informatie
Miranda van der Meer
010 450 3244
m.vandermeer@bibliotheekaandenijssel.nl

Mentoren voor
kwestbare mensen
Stichting Mentorschap Rotterdam zoekt vrijwilligers
die mentor willen zijn voor kwetsbare mensen.
Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe mentoren.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie
Edwin
0180 39 66 30
edwin.stgkrimpenerwaard@gmail.com

Meer informatie
Ann Dekker
06 22 96 15 51
ann-dekker@mentorschap-rotterdam.nl

Netwerkmaatje

Voorzitter

Een kwetsbare inwoner van Krimpen aan den IJssel van
en naar het ziekenhuis brengen. U rijdt in uw eigen auto.
Hiervoor krijgt u een onkostenvergoeding. U rijdt alleen
op de dagen die u uitkomen!

Voor aanspraak, gezelligheid of hulp zijn wij aangewezen op mensen om ons heen: ons sociale netwerk.
Dit netwerk is belangrijk en maakt onze wereld groter en
vaak leuker. Maar soms lukt het niet om het netwerk te
behouden en te onderhouden. Een netwerkmaatje helpt
bij het versterken van iemands netwerk.

Sportvereniging De Treffers is de enige handbal
vereniging in de Krimpenerwaard en zoekt een
voorzitter. Iemand die de vereniging op sleeptouw kan
nemen. De voorzitter zet acties op touw samen met
vrijwilligers en neemt besluiten. Zo helpt de voorzitter
de sporters om veilig en met plezier te kunnen sporten.

Meer informatie
Chris van Rijswijk
06 22 59 42 79
chrisrijswijk@krimpenwijzer.nl

Meer informatie
Sabine van Bruggen
06 37 41 83 53
sabinevanbruggen@krimpenwijzer.nl

Contact kunt u opnemen met het bestuur:
Willeke, Mariet, Onno, Marco, Sandra
secretaris.treffers@gmail.com

Vrijwilliger bij scouting

Locatieraad De Bron/
HMKoningin zoekt
vrijwilligers

Bel of e-mail gerust naar Lydia Pons voor informatie:
010 450 37 55
tafeltjedekje@hsbdevijverhof.nl

Chauffeur
ziekenhuisvervoer

Wilt u een jong en enthousiast leidingteam onder
steunen? Kom ons helpen zodat het leidingteam
de a
 andacht kan geven aan de kinderen. Binnen de
scouting zijn er meerdere taken/werkzaamheden waar
u bij kunt helpen. Het kan al vanaf 8 uur per maand.

Meer informatie
info@scoutingjwf.nl

Voor meer informatie neem contact met ons op:
locatieraad.hmk@christoffelparochie.nl

Activiteiten met jonge
mantelzorgers
Voor onze activiteiten met jonge mantelzorgers z oeken
wij vrijwilligers die het leuk vinden om activiteiten mee
op te zetten en uit te voeren. Spreekt het u aan om
leuke activiteiten te doen met kinderen of jongeren?
Neem dan contact met ons op. De activiteiten zijn eens
in de 6 weken.

Meer informatie
Roos van Esch
0180 51 75 90
roosesch@krimpenwijzer.nl

Wie wordt onze chauffeur?

Kookvrijwilliger in
Hospice IJsselOever

Ondersteun de
kwetsbare mens

Wie wil ons komen helpen?

Als kookvrijwilliger houdt u ervan om voor anderen
te koken, om kleine gerechtjes te maken en om deze
liefdevol te presenteren. Onze bewoners geven aan waar
zij trek in hebben, u haalt de boodschappen en bereidt
de maaltijd. Zo draagt u eraan bij dat het ogenschijnlijk
gewone, heel bijzonder wordt. Inzet: minimaal 1 keer per
2 weken.

Bent u die vrijwilliger met een warm hart voor de mens
in de laatste levensfase? Dan bent u welkom in Hospice
Tiendhove om deze mens aandacht en een luisterend
oor te geven.

Als u geïnteresseerd bent, neem contact op met:
Anja Rietveld
06 20 24 95 66
a.rietveld@leliezorggroep.nl

Neem voor meer informatie contact op met de
coördinator van Hospice IJsselOever via:
010 254 29 51
info@hospiceijsseloever.nl

Vrijwilliger kinderactiviteiten Streekmuseum
Krimpenerwaard

Hulp bij activiteiten

Voor Lunchroom De Specialiteit hebben wij een
chauffeur nodig die onze cliënten ‘s ochtends thuis
ophaalt en ’s middags weer terugbrengt met de
bedrijfsauto.

De vrijwilliger kinderactiviteiten houdt zich bezig
met het bezoek van groepen (school)kinderen bij
het museum. Zo geeft de vrijwilliger bijvoorbeeld
museumlessen of begeleidt een creatieve workshop.
Taken zijn: ontvangen en begeleiden van schoolklassen
tijdens bezoek, informatie verstrekken aan kinderen
over het museum, meedenken over de inhoud van
de museumlessen en activiteiten met kinderen
(knutselen, enzovoort).
Interesse? Neem meteen contact op met:
Rosalinde Kruit
0180 51 48 66
r.kruit@streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Vrijwilliger gezocht
voor de Weduwen- en
weduwnaarsgroep
Staat u graag voor een ander klaar? Voor onze
Weduwen- en weduwnaarsgroep zijn we op zoek
naar een vrijwilliger die deze bijeenkomsten wil
(mee)begeleiden. U zet de ruimte klaar, schenkt
koffie en thee en maakt een praatje met de bezoekers.
Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur, locatie Palet.

Wij zijn op zoek naar een actief gezelligheidsmens die
het leuk vindt om 1 keer per week of 1 keer per 14 dagen te
helpen bij de activiteiten. Bijvoorbeeld bingo, bloemschikken, spelletjes, optredens, enzovoort. Er is hulp
nodig bij het ophalen en wegbrengen van de cliënten,
cliënten begeleiden tijdens de activiteiten, helpen
met koffie/thee serveren. Maar ook met opruimen en
afwassen. De activiteiten worden aangepast aan de
mogelijkheden en wensen van de cliënten. U wordt
verwacht van 13.30 tot 16.30 uur. Ik hoop u binnenkort te
mogen begroeten!

Meer informatie
Coördinator vrijwilligerswerk
Marjan Pols – de Pee
06 82 59 44 50
marjan.depee@zellingen.nl

Communicatiespecialist
voor EnergiekKrimpen
Wij zoeken een vrijwilliger die thuis is in communicatie
en ons wil helpen bij onze komende projecten rond het
verduurzamen van Krimpen. Heeft u goede ideeën?
Bent u voorstander van het verduurzamen van onze
leefomgeving? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie
NPV thuishulplijn
06 49 69 16 78

‘Vrienden van het
Zwaneneiland’ zoekt
versterking
Het Zwaneneiland is een mooi natuurgebied tussen
Heemlaan en Zwanenkade. ‘Vrienden’ werkt daar aan
onderhoud en verdere verfraaiing. Met succes, want
het wordt steeds mooier. Een kleine groep is er iedere
dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. En 4 keer per
jaar is er een activiteit voor een grote groep: vooral
hooien. Beide groepen zoeken versterking. Geboden:
leuk en gezond werk met een groep enthousiaste
natuurliefhebbers.
Meer informatie
Jos de Nood
0180 51 85 72
denoodros@gmail.com

Vrijwilliger hand- en
spandiensten Streek
museum Krimpenerwaard
Bij het museum is er altijd hulp nodig bij het onderhoud
van het terrein en het uitvoeren van kleine klusjes. Taken
zijn: schoonmaakwerkzaamheden, openen en sluiten
en kleine klusjes. De werkzaamheden vinden binnen
openingstijden van het museum plaats, maar altijd in
overleg. Werktijden worden in overleg bepaald en zijn
geheel vrijblijvend.

Meer informatie
Jowendy van der Graaf
06 22 76 06 66
jowendyvandergraaf@krimpenwijzer.nl

Meer informatie
Voorzitter Jan Herman Koster
06 23 47 21 06 (graag overdag)
voorzitter@energiekkrimpen.nl

Interesse? Neem meteen contact op met:
Rosalinde Kruit
0180 51 48 66
r.kruit@streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Coördinator
scheidsrechterszaken

Ondersteuning 
casusregie inburgeraars
bij KrimpenWijzer

Vrijwilligers voor
Gymnastiekvereniging
KDO

In 2022 verandert de Wet op de inburgering. KrimpenWijzer gaat zich inzetten om migranten te ondersteunen
bij het inburgeren in Nederland. Bent u enthousiast over
het ondersteunen van mensen die een steuntje in de rug
goed kunnen gebruiken? Dan zoeken wij u! U kunt zich
inzetten voor deze nieuwe Krimpenaren!

KDO zoekt een technisch coördinator (aanspreekpunt
voor leiding), een secretaresse (organiseren van de
ledenvergadering, 1x per jaar, notuleren van bestuursvergadering, 1x per 6 weken) en iemand die de communicatie naar de media en de nieuwsbrief kan verzorgen.
Communicatie naar de media is in de vorm van het
sturen van artikelen naar de krant en 1 keer in de 6 weken
het samenstellen van een nieuwsbrief.

Coördinator scheidsrechterszaken bij handbalvereniging De Treffers. Deze vrijwilliger is de sleutel voor een
goed verloop van de wedstrijden. Want dankzij hem
zit er een tijdwaarnemer langs de kant en staat er een
opgeleide scheidsrechter in het veld. De scheidsrechters
worden begeleid en natuurlijk gewaardeerd.

Contact kunt u opnemen met het bestuur:
Willeke, Mariet, Onno, Marco, Sandra
secretaris.treffers@gmail.com

Meer informatie
Christiaan van Dommele
06 82 62 53 59
christiaanvandommele@krimpenwijzer.nl

Meer informatie
info@kdokrimpen.nl

Vrijwilliger jeugd en
jongerenwerk

Taalvrijwilliger bij
Bibliotheek aan den IJssel

Word vrijwilliger bij
De Zonnebloem

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
(3-6 uur per week) met een hart voor jongeren!
Als vrijwilliger ondersteunt u het team jongerenwerk bij
de organisatie en uitvoering van jongerenactiviteiten
die gericht zijn op jongeren van 12 tot en met 17 jaar.
De werkzaamheden worden onder begeleiding van
de jongerenwerkers (beroepskrachten) uitgevoerd.
U maakt daarnaast deel uit van een professioneel team
van 5 jongerenwerkers.

Geletterdheid, informatievaardig zijn en een leven lang
leren, horen tegenwoordig tot de absolute basisvaardigheden. Als taalvrijwilliger helpt u andere volwassenen
de taal beter te leren beheersen, waardoor zij meer
zelfvertrouwen krijgen en zich beter kunnen redden
in de maatschappij. U maakt contact met mensen met
verschillende culturele achtergronden.

Onze focus ligt op de eenzaamheid van mensen met
lichamelijke beperking die aan huis gebonden zijn en
geen netwerk om zich heen hebben. Onze vrijwilligers
bezoeken deze mensen thuis en zijn aanwezig bij
maandelijkse bijeenkomsten of uitstapjes.

Belangstelling?
Stuur dan e-mail met uw motivatie naar
markramackers@stjjmh.nl

Meer informatie
Miranda van der Meer
010 790 11 23
m.vandermeer@bibliotheekaandenijssel.nl

Fietsenmaker

Krimpens Maatje

Verschillende bezoekers van het inloophuis vinden
het prettig om geholpen te worden bij mankementen
aan hun fiets. Vindt u het leuk om deze mensen de
helpende hand te bieden op de woensdagmiddag, om
de 14 dagen? Wij hebben u nodig! We werken vanuit de
christelijke identiteit.

Voor het Krimpens Maatjesproject zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die het leuk vinden om minimaal 1 keer per 2
weken een bezoekje te brengen aan iemand, een stukje
te wandelen of te fietsen met iemand, erop uit te gaan
met iemand, of een spelletje te spelen met iemand.
Als maatje kunt u het verschil voor iemand maken!

Meer informatie
Liesbeth Verhoeven
06 52 23 99 18
info@inloophuiscrimpeninn.nl

Meer informatie
Roos van Esch
0180 51 75 90
roosesch@krimpenwijzer.nl

Secretaris/Lid Bestuur KBO
Krimpen aan den IJssel

Schoonmaakvrijwilliger
gezocht

KrimpenWegwijzer

Deelname bestuurs-, Algemene Ledenvergaderingen
en regionaal overleg. Verzorgt beknopte verslaglegging
bestuursvergaderingen en overige secretariële taken.
Denkt mee over het beleid van KBO Krimpen aan den
IJssel. Signaleert, analyseert en beoordeelt ontwikkelingen
in het ouderenbeleid. Heeft affiniteit met 50-plussers en
respecteert de doelstelling van de vereniging.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die blij wordt
van schoonmaken. U draagt echt een steentje bij aan
onze bewoners die graag op hun eigen appartement
verblijven. Neem contact op met de begeleiders
van Tricolore voor meer informatie. Tricolore is een
christelijke woonvorm van Philadelphia waar mensen
wonen onder begeleiding.

Wat? Het beantwoorden van praktische vraagstukken
van bewoners uit Krimpen aan den IJssel.

Meer informatie
Ruud Engelenberg,
06 54 75 35 06
kbo-krimpen@kpnmail.nl

Meer informatie
0180 51 93 22
k.bakkerJanse@philadelphia.nl
marion.vanderpol-rietveld@philadelphia.nl

Vragen? Interesse?
06 40 48 52 56
jornjansen@krimpenwijzer.nl

Inventariseren in Natuurrijk

Vrijwilliger gezocht voor
de Verhalengroep

Evenementen
verkeersregelaars

Vindt u het leuk om persoonlijke levensverhalen te
horen? De Verhalengroep is op zoek naar een vrijwilliger die deze bijeenkomsten wil (mee)begeleiden. U zet
de ruimte klaar, schenkt koffie en thee en luistert mee
en vertelt ook zelf. Elke woensdagmiddag in de oneven
weken, locatie Sperwer.

Heeft u wat met verkeer en houd u ervan om een
bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid bij
evenementen in onze regio? Dan zijn wij op zoek naar u!
U ziet ons bij de Avond4daagse, Sinterklaasintocht en
andere evenementen. Lijkt u dit wat? Sluit u bij ons aan.
Verkeersveiligheid voor iedereen, helpt u ons daarmee?

Meer informatie
Jowendy van der Graaf
06 22 76 06 66
jowendyvandergraaf@krimpenwijzer.nl

Meld u aan bij Bram of Cora via
verkeerky@gmail.com
persoonlijk bericht via de Facebookpagina
Verkeersregelaars Krimpen aan den IJssel en omgeving
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Komt u ’s avonds
koffie drinken?
Onze cliënten en wij zijn blij met uw hulp tijdens het
koffie-uurtje in de avond. Vindt u het fijn om bijvoorbeeld de krant te lezen met onze cliënten? Dan zijn wij
op zoek naar u voor de avonden van 19.00 tot 21.00 uur.

Meer informatie
Henriët Schot-van Reenen
06 13 94 26 03
h.vanreenen@leliezorggroep.nl
prinsessenhof@leliezorggroep.nl

Wie? Vrijwilliger gezocht KrimpenWegwijzer

Wanneer? Het spreekuur is wekelijks op vrijdag tussen
9.00 en 12,00 uur, beschikbaarheid kan altijd in overleg.

JK

Stichting Natuurrijk zoekt mensen die willen helpen
bepaalde in Natuurrijk voorkomende planten en dieren
te inventariseren, zoals bijvoorbeeld zoogdieren,
vissen, bijen, hommels, mieren, vlinders, libellen,
mossen, varens of paddenstoelen. Wildcamera’s zijn
beschikbaar. Uiteraard zijn adviezen om de biodiversiteit verder te bevorderen van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden:
raimelenboer@gmail.com

U U R RI

Meer informatie
Kees Beaart
06 39 66 65 20
stichtingnatuurrijk@gmail.com

Ik krijg er elke dag
energie van
Veel kinderen wonen in gezinnen waar niet
genoeg geld is voor zaken die voor andere
kinderen normaal zijn. Opgroeien in
armoede heeft invloed op het welzijn van
kinderen en mogelijk ook op de leerprestaties.
Ik ben coördinator voor Stichting Leergeld
Hollandsche IJssel. Als vrijwilliger bij
Leergeld kan je voor deze kinderen daad-
werkelijk het verschil maken: zorgen dat ze
een laptop of een fiets krijgen, kunnen
sporten of muziek maken of een verjaardags
box krijgen waardoor ook zij hun verjaardag
kunnen vieren. Dat gun je toch elk kind!

Hoe gaaf is het dat je dit als Leergelder kan
realiseren. Ik krijg daar elke dag opnieuw
positieve energie van. De uitvoering doen
we met een team dat ondersteund wordt
door ons bestuur. Ons team bestaat uit
1 coördinator, 2 administratieve krachten
en 7 intermediairs die op huisbezoek gaan.
Iedereen zijn eigen taak, iedereen even
belangrijk, iedereen even enthousiast. Leuker
vrijwilligerswerk kan ik niet bedenken!

Het kost mij niet
veel tijd en geeft
veel voldoening
Hierbij een stukje over mijn vrijwilligers
werk. Ik ben getrouwd, moeder van 2
meisjes en werk als verzorgende in een
verpleeghuis. Nadat de jongste dochter
naar school mocht, had ik meer tijd over die
ik graag wilde invullen door vrijwilligerswerk
te gaan doen. Door vooral praktisch van
betekenis te kunnen zijn, spreekt het
vrijwilligerswerk via de NPV mij aan.
Ruim een half jaar doe ik wekelijks
boodschappen voor een oudere dame.
Door de loop van de tijd heb ik een band
gekregen met deze mevrouw. Ze vertelt
steeds meer over zichzelf en ik vertel over
de kinderen. Daar genieten we van. Voor de
kinderen is het feest als ze mee mogen in
de vakanties, want dan krijgen ze vaak wat
lekkers. En ik neem soms wat leuks voor
mevrouw mee. Kortom, voor mij kost het
niet veel tijd, maar geeft wel veel voldoening
om wat voor een ander te betekenen.
Hartelijke groet,
Christine van Driel

“Je steentje bijdragen is belangrijk en geeft een goed gevoel”
Stel uzelf eens voor? Ik ben Patrick van
der Velden. Al mijn hele leven woon ik
in Krimpen aan den IJssel, al 44 jaar.
Ik werk als financieel medewerker bij een
verzekeringsmaatschappij.
Waarom bent u vrijwilliger? Ik wil graag
iets doen voor mijn medemens. Dat heb ik
vanuit huis meegekregen. Het verenigingsleven bijvoorbeeld kan niet draaien zonder
de inzet van vrijwilligers.
Wat doet u als vrijwilliger? Ik ben trainer en
coach bij de handbalvereniging De Treffers.
Lekker sportief actief zijn met pubers!
En daarnaast ben ik vrijwilliger van het
maatjesproject. Ik ben maatje van iemand
die meer wil bewegen. Lekker mentaal en
fysiek bezig zijn. We gaan eerst wandelen,

dan een warming-up, hardlopen en fitness
oefeningen.
Levert het vrijwilligerswerk u ook iets op?
Jazeker! Positieve energie. Het geeft me een
goed gevoel. Dankbaarheid ook.
Raad u vrijwilligerswerk iemand anders
aan? Zeker! Je steentje bijdragen aan onze
Krimpense samenleving en het is goed voor
de eigen ontwikkeling. Het is belangrijk.
Bijvoorbeeld om eenzaamheid te
bestrijden, mensen het gevoel te geven dat
ze er toe doen en mensen uit een isolement
te halen. Dat geeft een goed gevoel.
Wilt u ook maatje worden? Neem contact op
met Roos van Esch van KrimpenWijzer.
Zij is te bereiken via het telefoonnummer
0180 51 75 90 of welzijn@krimpenwijzer.nl.

Yolande Holleboom

Dit is pure rijkdom!
Als je Ilse vraagt wáárom ze zorgvrijwilliger
werd in Hospice IJsselOever, dan hoeft ze
daar niet lang over na te denken. “Het is een
aanvulling in mijn leven.”

Extra activiteit
bij inloophuis
Het valt niet mee als de deuren moeten
sluiten van het Inloophuis Crimpen-Inn.
Het Inloophuis waar iedereen van harte
welkom is en waar culturen bij elkaar
komen. Het is belangrijk om naar uw naaste
om te zien. In Crimpen-Inn vindt u een
luisterend oor een gezellig praatje. Dat waar
ieder mens behoefte aan heeft. Maar hoe
onderhoud je contacten in de coronatijd?
Opeens was daar het idee om de dames uit
de appgroep uit te nodigen om mee te gaan
wandelen. Hier werd enthousiast op gereageerd waardoor we iedere woensdag een
wandeling maken. Dit doen we al sinds april
2020. Natuurlijk gaan we voor de 10.000
stappen. Nu de deuren van het inloophuis
weer open mogen hebben we dankzij de
coronamaatregelen er een extra activiteit
bijgekregen. Heeft u behoefte aan gezellige
contacten en activiteiten? U bent ook van
harte welkom.
Graag tot ziens,
Conny

Ilse: “Mensen vragen soms: ‘Waarom koos
je voor een hospice?’ Ze denken dat hier
een sombere sfeer hangt. En natuurlijk: er is
verdriet. Maar er is véél meer! Dat mensen
de laatste weken van hun leven hier samen
met hun geliefden herinneringen kunnen
maken, dat vind ik zo bijzonder. Wij kunnen
hen niet beter maken, maar wij zorgen er
wel voor dat zij zich beter voelen.”

Dankzij Nick
kan ik er op
uit. Wat doe jij
voor een
ander?

NICK IS
KRIMPENS

MAATJE
JIJ OOK?!

Het zijn de verhalen die Ilse raken. “Ik help
de wijkzorg, doe hand- en voetmassages en
verricht hand-en-spandiensten. Maar het
zijn vooral de verhalen die me emotioneren.
Daar doe ik het voor. Dat mensen me
toelaten in hun leven, dat is pure rijkdom.
Dat geeft zoveel kleur en warmte aan
je bestaan!”

Krimpens maatje worden of meer informatie?
Neem contact op met KrimpenWijzer
Bel: 0180 517 590
App: 06 22 59 42 79
E-mail: welzijn@krimpenwijzer.nl

