Vrijwilligerscentrale Zutphen

Nieuwsbrief
4e kwartaal 2015

In dit nummer:

inleiding

•
•
•
•
•
•
•

Het jaar loopt ten einde en terugkijkend op 2015 hebben wij een inspirerend jaar
gehad. Mooie gesprekken met vrijwilligers en organisaties, goede matches gemaakt
en geëxperimenteerd met bemiddeling in de wijk. De aanwezigheid in Noordveen,
Waterkwartier en in de Bibliotheek bevalt goed en levert mooie lokale verbindingen
op. Ook zijn we dit jaar gestart met het uitrollen van wehelpen in Zutphen en gaan we
dit met enthousiaste partners verder onder de aandacht brengen in 2016. Een ander
speerpunt in 2016 is het verlichten van mantelzorgers en verbinden van partijen die wat
voor mantelzorgers betekenen. Dit zijn mooie nieuwe kansen voor het nieuwe jaar.
Wij hebben er al zin in!
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Wilt u een klus gedaan hebben en kunt
u daarvoor geld gebruiken?
Meld u dan aan voor de grootste vrijwilligersactie van Nederland; NLdoet.
Op 11/12 maart 2016 worden mensen gestimuleerd een dag(deel) vrijwillig de
handen uit de mouwen te steken bij een klus. U kunt bijvoorbeeld uw kantine
verven, de tuin lenteklaar maken of de wensen van ouderen uit laten komen.
Als organisatie kunt u uw klus aanmelden op www.nldoet.nl en tot 25 januari
een financiële bijdrage aanvragen van maximaal € 400,- om de klus uit voeren,
bijvoorbeeld voor materialen. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, kan dat
ook via deze website.

Zorgt u voor een naaste of een naaste voor u?
Vraag het mantelzorgcompliment van € 75,- aan.
Als u langdurig zorgt voor iemand in uw naaste omgeving, dan bent u een
mantelzorger. Als blijk van waardering keert de gemeente Zutphen een eenmalige
financiële bijdrage van € 75,- uit in 2015. Aanmelden voor deze mantelzorgwaardering kan tot 31 december as. Op onze website staat alle informatie over het
aanmelden en het formulier wat u hiervoor moet invullen.

Crisisopvang vluchtelingen
In oktober zijn 86 vluchtelingen
opgevangen in de Hanzehal. Hiervoor
is de Vrijwilligerscentrale door de
gemeente gevraagd de inzet van
vrijwilligers te coördineren en het
activiteitenprogramma. Een mooie
en dankbare klus die we met z’n allen
hebben geklaard. Wat mooi om te zien
dat zoveel mensen in Zutphen een
bijdrage willen leveren!

Opnieuw wordt de Hanzehal ingezet
voor de opvang van vluchtelingen.
Dit keer voor de periode van 28
december tot en met 8 januari. Samen
met o.a. sportverenigingen, het Gilde,
interkerkelijke werkgroep vluchtelingen,
Humanitas en Buddy to Buddy worden
nu de voorbereidingen getroffen voor het
activiteitenprogramma.
Wilt u iets betekenen voor deze
vluchtelingen? Laat het ons dan weten via
opvang@perspectiefzutphen.nl of via
0575-596210. Het telefoonnummer is
tijdens de crisisopvang van 9 tot 17 uur
bereikbaar.

Openingstijden: Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur.
Iedereen kan binnen komen lopen: voor vragen, voor vrijwilligerswerk.
Zowel vraag als aanbod.
Contact: Tel. 0575 596 296 | www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl
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Succesvolle evenementen

We kunnen terugkijken op drie succesvolle evenementen.
Het is inspirerend om te zien dat er zoveel maatschappelijk
betrokken ondernemers zijn in Zutphen die graag iets voor
stichtingen/ verenigingen willen betekenen. Met ruim 350
bezoekers en 105 matches is de 6e editie van de Beursvloer dan
ook weer zeer geslaagd te noemen!
Tijdens de Proeverij Vrijwilligerswerk hebben potentiële
vrijwilligers en organisaties elkaar ontmoet. Onder het genot
van een drankje en een hapje orienteerden de bezoekers zich
op het vrijwilligerswerk wat er in Zutphen wordt aangeboden.
Hieruit zijn ook mooie matches gemaakt en gingen de zowel de
vrijwilligers als de organisaties tevreden naar huis.

Cursusaanbod
Vrijwilligers die ingeschreven staan bij de Vrijwilligerscentrale
kunnen gratis deelnemen aan de genoemde cursussen. Opgeven
kan via cursus@perspectiefzutphen.nl
09-02-2016 – 19.30 uur in de Born
Help, ik moet mijn organisatie presenteren..
Een etaleuse geeft u tips en theorie over hoe u uw kraam/ tafel
kunt inrichten als u zich op een evenement mag presenteren.

Actuele vacatures

• St. Ecologisch Stadspark is op zoek naar een pr-en
communicatiemedewerker met een groen hart die hun
website bijhoudt en de nieuwsbrief vorm geeft.
• Taalcoaches en klassenassistenten voor vluchtelingen ter
ondersteuning van de inburgeringscursus en voor individuele
begeleiding buiten de lessen.
• Een 2e kok ter ondersteuning van het eetcafé de Uitwijk.
Samen met de 1e kok 2x per maand verse maaltijden
bereiden voor 55 gasten.

Eind september was de inspiratiebijeenkomst
mantelzorgondersteuning en waardering. Hier kwamen
indrukwekkende verhalen van mantelzorgers naar voren over
wat deze zorg betekent voor hun leven en de behoefte aan
ondersteuning. Knelpunten en suggesties voor verbetering
zijn gedeeld en aangeboden aan de gemeente. Een van de
uitkomsten is dat er voor 2015in Zutphen een financiële
bijdrage wordt gegeven aan de mantelzorger, zoals op de vorige
pagina te lezen is. Verder wordt het advies gebruikt als input
voor het beleid rondom mantelzorg voor 2016 en verder.
Als Perspectief Zutphen blijven wij met de gemeente hierover in
gesprek en zullen u blijven informeren.

25-02-2016 – 19.30 uur in ’t Nut
EHBO: eerste hulp bij ongelukken
Een praktische avond over levensreddende handelingen gegeven
door het Rode Kruis. Er zit geen certificaat aan verbonden.
07-03-2016 – 19.30 uur in ‘t Nut
Een conflict, wat nu?
Bij contact tussen mensen ontstaan soms ook conflicten.
Hoe gaat u met conflicten om en wat is wijsheid? Transparant
Communicatie gaat deze avond met u aan de slag.

Daarnaast hebben wij vele vragen met betrekking tot maatjes.
Wilt u het verschil maken voor iemand en deze persoon voor
wat langere tijd ondersteunen? Dan is een maatjes vacature
interessant voor u.
Er zijn o.a. vragen voor het helpen met boodschappen doen,
samen naar film/theater, een wandeling maken, helpen bij
administratie en opruimen van het huis.
Voor alle vacatures verwijzen wij u door naar onze website of
neem contact met ons op.

Wij wensen u fijne feestdagen en voor 2016 inspirerende
ontmoetingen, mooie verbindingen en bijzondere momenten!
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