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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven staat als vrijwilliger bij de
Vrijwilligerscentrale Zutphen.

Nieuws van de Vrijwilligerscentrale
Het eerste halfjaar van 2016 is ruim voorbij, maar we hebben zeker niet stilgezeten. Mooie gesprekken met vrijwilligers en
organisaties, goede matches gemaakt en verder geïnvesteerd in bemiddeling in de wijk. De aanwezigheid in Noordveen,
Waterkwartier en in de Bibliotheek bevalt goed en levert mooie lokale verbindingen op. Verder zijn we druk bezig geweest
met meer bekendheid geven aan WeHelpen.nl in Zutphen en Warnsveld, waarover u ook meer leest in deze nieuwsbrief.
Een ander speerpunt in 2016 is het verlichten van mantelzorgers en verbinden van partijen die wat voor mantelzorgers
betekenen.
Heeft u zelf ideeën waarvan u vindt dat andere organisatie dit moeten weten, laat het ons weten. Wij plaatsen graag uw
bijdrage!
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Vrijwilligerswerk dichter bij de mensen

Vanaf oktober 2015 is de Vrijwilligerscentrale te vinden op diverse locaties in Zutphen. Met deze
steunpunten in de wijk willen we het vrijwilligerswerk dichter bij de inwoners brengen en het
gemakkelijker maken om met vrijwilligerswerk in aanraking te komen. Bovendien sluit dit aan bij
het wijkgericht werken in gemeente Zutphen.
Waar kunt u terecht?
Centrum:
Bibliotheek Zutphen op dinsdag van 11.00 - 13.00 uur
Noordveen:
Weg naar Laren 59 op dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
Waterkwartier:
Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106 op donderdag van 14.00 - 16.00 uur.
Uiteraard bent u altijd welkom op locatie De Born, Oude Bornhof 47A. Maandag t/m donderdag
van 09.00 - 15.00 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
Kom eens gezellig langs en maak kennis met de diversiteit aan vrijwilligerswerk!

WeHelpen: vind en bied hulp bij u in de buurt
De kracht van elkaar

"Met het introduceren van WeHelpen in Zutphen en Warnsveld
willen we de betrokkenheid in de samenleving verder versterken",
aldus projectcoördinator Melinda Stroeve. "In Zutphen en
Warnsveld wordt ontzettend veel vrijwilligerswerk gedaan, met dit
platform willen wij inwoners een middel geven om op een eenvoudige en laagdrempelige manier
hulp te vragen of hulp te bieden."
Op de website www.wehelpen.nl/zutphen kunnen inwoners zien wie er in hun buurt om hulp verlegen
zit en kunnen inwoners zelf hulp aanbieden of aangeven dat ze hulp nodig hebben. Ook is de site
geschikt om bijvoorbeeld een oproep te plaatsen om samen te eten of samen te sporten.
WeHelpen balie voor informatie en ondersteuning
Projectcoördinator Melinda Stroeve vertelt: “Omdat we beseffen dat niet iedereen even handig is met
een computer of beschikking heeft over een computer, hebben we WeHelpen balies georganiseerd.
Op diverse plekken in gemeente Zutphen kan men meer informatie krijgen en ondersteuning om een
account aan te maken."
Iedereen kan de Vrijwilligerscentrale bezoeken (Oude Bornhof 47a) tijdens openingstijden (maandag
t/m donderdag van 9.00 - 15.00 uur en vrijdag 09.00 - 13.00 uur)
Daarnaast op de steunpunten in de wijk:
dinsdag 11.00 - 13.00 uur in de Bibliotheek in Zutphen
dinsdag 14.00 - 16.00 uur Weg naar Laren 59,

donderdag 14.00 - 16.00 uur in Waterkracht (Ruys de Beerenbrouckstraat 106).
En verder:
maandag 09.00 – 12.00 uur in Praktijkhuis van Ixta Noa Stationstraat 1
woensdag van 09.00 - 12.00 uur in het Warnshuus in Warnsveld.door Sutfene
donderdag 10.00 – 12.00 uur bij de Ontmoeting (Huize Borro, Oude Bornhof 55-57) door Stichting
platform gehandicapten en chronisch zieken

Mantelzorgwaardering 2016
Voor 2016 slaat de gemeente de handen ineen met de ondernemers in de gemeente Zutphen
om een mooi aanbod voor mantelzorgers samen te stellen. Mantelzorgers hebben de keuze
tussen een geldbedrag van 125 euro of 150 euro aan bonnen, te besteden bij lokale
ondernemers. Aanmelden voor de mantelzorgerwaardering kan vanaf 1 september
aanstaande. Het aanvraagformulier is te downloaden via onze
website www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl of bij diverse wijkcentra. U kunt het volledig
ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de Vrijwilligerscentrale of per post naar
Antwoordnummer 276, 7200 VB Zutphen.
Mantelzorgers die al in ons bestand staan, krijgen automatisch bericht over de
mantelzorgwaardering met een aanmeldformulier. Staat u nog niet bij ons ingeschreven? Dan
kunt u contact opnemen via telefoon 0575 596296 of mantelzorg@perspectiefzutphen.nl

Agenda:
Mantelzorgsalon: mantelzorg en vitaliteit
donderdag 29 september van 10.00 - 11.30 uur
Vrijwilligerswerk Matchdag; Meng & Breng
Zaterdag 8 oktober van 12.00 – 15.00 uur
Mantelzorgsalon: praten over levenseinde
donderdag 20 oktober van 10.00 - 11.30 uur
Dag van de Mantelzorg
Zaterdag 12 november
Mantelzorgsalon: bloemschikken
donderdag 15 december

Wist u dat:
Wij te vinden zijn op facebook met een eigen pagina, zowel de Vrijwilligerscentrale Zutphen als
WeHelpen Zutphen en Warnsveld?
Dat ons twitteradres: @VrijwCentrZutph is?
Dat uw suggesties en ideeën van harte welkom zijn bij ons?
Dat de steunpunten in de wijk u ook op weg kunnen helpen naar vrijwilligerswerk?

Cursusaanbod 2016
De volgende onderwerpen staan op de planning voor het najaar 2016:
September
Goed voorbereid een gesprek in
Persbericht schrijven
Laat jij zien wie jij bent (kleurenanalyse)
Oktober
Dementie, hoe te herkennen en om te gaan
Excel formules
November
Netwerken
Excel draaitabellen
Compassie
Uitgebreide informatie over deze onderwerpen is te vinden op www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl
Opgeven kan via cursus@perspectiefzutphen.nl
Heeft u zelf nog een goed idee voor een cursus, dan horen wij dit graag!

Actuele vacatures
Gastdames en -heren voor festival Ambacht 21
Ambacht 21 is een festival dat op 18 september plaatsvindt. De organisatie zoekt vrijwilligers die willen helpen bij
het werven van deelnemers/standhouders, het onderhouden en bijhouden van de website. Op de dag zelf zijn er
vele gastheren en gastvrouwen nodig.
Meer informatie: www.ambacht21.nl
Technici gezocht
De lokale omroep B-FM is naarstig op zoek naar goede technici voor de utzendingen. Vrijwilligers die
redactionele stukken kunnen schrijven en geïnteresseerd zijn in nieuws uit Zutphen zijn ook van harte welkom
Informatie is te vinden op: www.b-fm.nl
Zorgvrijwilligers
Voor de Bezoek- en Ondersteuning Service (BOS), zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Deze vrijwilligers

bieden deskundige ondersteuning op het gebied van ouderen, lichamelijke en verstandelijke beperkingen of
vormen van autisme. Zij ontlasten mantelzorgers. Voor meer informatie over de Bezoek- en Ondersteuning
Service kunt u contact opnemen met de coördinator BOS via Perspectief Zutphen, tel. 0575 - 596296 of
www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl/
Er is een grote vraag naar maatjes!
Betrokken vrijwilligers die helpen de samenleving leefbaar te maken voor iedereen door boodschappen te doen,
samen naar film/theater, een wandeling maken, helpen bij de administratie en opruimen van het huis of tuin.
Voor alle vacatures verwijzen wij u door naar onze site:
www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl

‘t Warnshuus stelt zich voor
‘t Warnshuus op de Dreiumme is een centrale ontmoetingsplek voor en door inwoners van Warnsveld en
Leesten. In 't Warnshuus vinden activiteiten plaats voor allerlei doelgroepen. Hierbij kun je denken aan
teken- en schildercursussen, biljartlessen, koersbal, een open eetcafé en themaworkshops. Naast de
activiteiten verhuren wij zalen aan diverse organisaties.
In ‘t Warnshuus zijn ook meerdere bedrijven gevestigd waaronder de bibliotheek en de Regiobank. De
dagelijkse organisatie van ‘t Warsnhuus is in handen van twee coördinatoren samen met een groep van
ongeveer 40 vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn van zeer grote waarde; zij zijn het goud van onze
organisatie. Vanuit hun eigen achtergrond, kennis en vaardigheden ondersteunen zij onze professionele
organisatie. Zij verrijken de organisatie en dragen bij aan de openheid en laagdrempeligheid die ‘t
Warnshuus toegankelijk maakt voor iedereen.
Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers die ons team kunnen komen versterken:
• Vrijwilliger worden bij de informatiebalie.
• Vrijwilliger worden bij de pantry.
• Vrijwilliger zijn bij de activiteiten.

Spreekt een van deze functies je aan? Dan gaat onze coördinator Monique graag met je in gesprek! Je
kunt haar mailen op coordinator@warnshuus.nl of bellen naar 0575-522796.

Vrijwilligerscentrale Zutphen
U kunt bij ons terecht voor alle vragen rondom vrijwilligerswerk en hebben een uitgebreid aanbod aan
vacatures van organisaties/stichtingen die vrijwilligers zoeken.
Daarnaast bieden wij voor zowel vrijwilligersorganisaties als vrijwilligers een divers cursusaanbod, waarvan
u gratis of tegen een gereduceerd tarief gebruik van kan maken. Voor meer informatie over ons vacatureen cursusaanbod verwijzen we u graag naar onze website www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl/
Verder biedt de Vrijwilligerscentrale ondersteuning aan mantelzorgers en heeft ze diverse diensten
voor burgers in de gemeente, uitgevoerd door vrijwilligers. Hierbij is een nauwe samenwerking met de
sociale wijkteams.
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