Nieuwsbrief Maart 2016

'Ik haal veel uit mijn vrijwilligerswerk als ICT beheerder. Het is fijn
om mensen te helpen, ook doe ik zo ervaring op en blijf ik in een
werkritme. Mijn werkplek is bij HUB Twente. Een mooie plek voor
het uitbreiden van sociale contacten.'

Bernard, ICT Beheerder bij Vrijwilligers053 & de Enschedese
Uitdaging.

Vrijwilligerswerk, ook wat voor jou?
Er zijn veel mooie redenen om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk kan je namelijk
veel opleveren. Het brengt gezelligheid, je ontmoet mensen, legt contacten, je kunt iets
nieuws leren, inspiratie opdoen, je krijgt en geeft waardering, en soms is het een
tussenstap naar betaald werk. Wat spreekt jou aan? Vaak is het een combinatie van
verschillende dingen die voor jou het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken. Hier laten we
graag een paar vacatures en mogelijkheden aan jou zien.

Adviseur worden bij Lang zult u wonen.
Zo kun je bijvoorbeeld als adviseur oudere mensen thuis bezoeken en adviseren over
mogelijke woningaanpassingen om veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen.
Daarvoor krijg je ook een training van ongeveer een dag. Daarin leer je alles wat je nodig
hebt om een goede adviseur te worden. Ook heb je af en toe contact met andere adviseurs
om ervaringen uit te wisselen. Als je meer over dit vrijwilligerswerk wilt weten kun je Marja
de Jong van BelangenOrganisatiesOverijssel bellen. Telefoon: 074-2500155. Of mail naar
info@belangenorganisatiesoverijssel.nl. Wil je jezelf meteen aanmelden? Dat kan bij Lang

zult u wonen.

Nog meer vacatures.
Naast de vacature voor adviseur bij 'Lang zult u wonen' staan er deze week nog twee
andere vacatures in de spotlight:


Voor de locatie 'Erve Leppink' van zorginstelling 'De Posten' zoeken wij mensen
met groene vingers voor lichte tuinwerkzaamheden. Meer weten?



Ben jij een organisatie en coördinatietalent? En wil jij je inzetten voor mensen in de
laatste levensfase? Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen is op zoek naar
jou. Meer weten?

Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden.
Wil je zelf meer uit je vrijwilligerswerk halen? Vraag jouw contactpersoon eens om met jou
de mogelijkheden te verkennen. Of wil je aan vrijwilligerswerk beginnen?
Vrijwilligers053 helpt je graag.

Tot de volgende nieuwsbrief,
Vrijwilligers053

Je kan ons volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn en via
onze website: www.vrijwilligers053.nl

NLDoet! 2016

11 en 12 Maart 2016 steken vele
maatschappelijk betrokken Nederlanders
de handen weer flink uit de mouwen bij
de grootste vrijwilligersactie van
Nederland, 'NLDoet! 2016 '
georganiseerd door het Oranje Fonds.
Meedoen?

Je kunt jouw klus opgeven, of je
aanmelden voor ëén van de vele leuke
activiteiten, via www.nldoet.nl
.

Daag anderen en jezelf uit!

Heeft jouw bedrijf Maatschappelijke
Betrokken Ondernemerschap hoog in het
vaandel staan en wil je een bijdrage
leveren aan de leefbaarheid in de
gemeente Enschede?
Dan biedt de beursvloer jou een
uitstekende gelegenheid om op
laagdrempelige wijze uw betrokkenheid te
tonen!

Voor meer info:
www.enschedeseuitdaging.nl

Wil je graag vrijwilligerswerk doen en heb je geen idee wat de mogelijkheden zijn voor
jou? Laat je dan vrijblijvend informeren door één van onze Matchadviseurs. We
hebben een grote hoeveelheid leuke vacatures binnen verschillende werkvelden.

Je kunt een afspraak maken voor een gesprek via tel. 06-24542860 of mail naar
info@vrijwilligers053.nl. Vraag ook even naar de gratis Inspiratiegids boordevol
inspirerende verhalen van andere vrijwilligers.
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