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Thema-avond:
vrijwilligerswerk voor nieuwkomers

Donderdagavond 9 juni organiseert

het Vrijwilligerssteunpunt Buren een

thema-avond over de inzet van

nieuwkomers als vrijwilligers. Veel

nieuwkomers willen graag

vrijwilligerswerk doen om meer mensen te

ontmoeten en om kennis te maken met de

Nederlandse cultuur. Tijdens deze avond verkennen we samen de

mogelijkheden. Maakt jouw organisatie al veel gebruik van nieuwkomers

als vrijwilligers? Of ben je nog op zoek naar de juiste omstandigheden om

dit mogelijk te maken? Aan de hand van het Jam Cultures Spel gaan we

hier samen mee aan de slag. Geef je op door een mail te sturen naar

vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl
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Meer details vind je hier!     

SponsorKliks Vrijwillige inzet voor en
door Oekraïners

Ruim 8.800 (sport)verenigingen en

goede doelen in Nederland maken

gebruik van SponsorKliks.

SponsorKliks is een makkelijke

manier om geld in te zamelen voor

jouw vereniging. Via jouw

SponsorKliks pagina kun je bij alle

bekende webwinkels aankopen

doen. Van alle aankopen via jouw

pagina wordt maandelijks een

commissie uitbetaald. 

De Vereniging Nederlandse

Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)

heeft een handig overzicht gemaakt

over vrijwillige inzet voor en door

Oekraïners. De meest gestelde

vragen en handige informatie voor

vrijwilligersorganisaties zijn op een

rijtje gezet. 

Klik hier voor meer informatie! Bekijk alle informatie hier

 1, 15, 22 en 29 juni 2022

Buitenspeeldag Youth Mental Health First
Aid

Buitenspeeldag Woensdag 8 juni is

het de nationale Buitenspeeldag.

Vrijwilligers en professionals uit

Rivierenland kunnen gratis de
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Een leuk moment voor speeltuinen

en sportverenigingen om

buitenactiviteiten te organiseren! Kijk

voor meer informatie en inspiratie op

de website van Jantje Beton.

cursus 'eerste hulp bij psychische

problemen bij jongeren’ volgen. In

vier bijeenkomsten van 3,5 uur leer

je signalen van mentale klachten

herkennen en weet je hoe je deze

jongeren kunt ondersteunen.

Website Jantje Beton Meer informatie en aanmelden

UITGELICHT

Wist je dat Welzijn Rivierstroom een vacaturebank heeft voor vrijwilligers

vacatures? Ben je nog op zoek naar vrijwilligers voor jouw organisatie? Meld

dan je vacature aan op onze website.

Vrijwilligerssteunpunt

Het vrijwilligerssteunpunt staat voor je klaar. Alle vrijwilligersorganisaties in

Buren kunnen bij het vrijwilligerssteunpunt terecht voor vragen en advies over

zaken als financiën, vrijwilligers, beleid, doelgroepen en contact met andere

organisaties. 

Coördinator Vrijwilligerssteunpunt

Marjolein Siebelink: vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl 

T: 06 12 53 23 20
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(0344) 602337 

bereikbaar op werkdagen 

van 9:00 tot 14:00 uur 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar
vrijwilligersburen@welzijnrivierstroom.nl

afmelden
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