


Wij zoeken hulp!

• Om kleding/speelgoed te sorteren.
• Om kleine reparaties aan speelgoed te 

doen.
• Om kleine reparaties/klusjes in en om ons 

gebouw te doen.
• Voor in de winkel als gastvrouw/gastheer.



Gezocht:
Vaders / moeders die andere ouders een 

steuntje in de rug willen geven !     

Voor informatie: Sonja van Herk 

06-35118800 of s.vanherk@humanitas.nl

mailto:s.vanherk@humanitas.nl


Word jij maatje van een jongere,

die wel een steuntje in de rug kan 

gebruiken??

Voor informatie: Sonja van Herk 

06-35118800 of s.vanherk@humanitas.nl

mailto:s.vanherk@humanitas.nl




Tielse maatjes koppelt vrijwilligers aan mensen met een psychische kwetsbaarheid om samen leuke dingen te 
doen. Denk aan een boswandeling, samen handwerken, een fietstocht maken,

of gewoon een kop koffie bij je maatje drinken. De insteek is het leuk hebben en juist nu geen zware 
gesprekken. Het best bereikbaar via email op tielsemaatjes@gmail.com

mailto:tielsemaatjes@gmail.com


De Wmo-raad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan de gemeente Tiel 

over wonen, welzijn en zorg



Stichting 

4-Stromenland 

is op zoek naar 

vrijwilligers! 

Vele handen 

maken licht werk! 



Maak zelf de match tussen 
inwoner en vrijwilliger!

Wil je af en toe iemand 
helpen?

Wil je (FIETS)maatje worden?



Werkervaring- en 
vrijwilligersplekken:

• Werkzaamheden in de keuken 
(koken bijvoorbeeld)

• Klussendienst

• Schoonmaak

• Administratie

• Lesgeven

En nog veel meer!



https://youtu.be/oRAg9sGrSB4

https://youtu.be/oRAg9sGrSB4




Assisteren van activiteiten

Assisteren bij de maaltijden

Wandelen

Het maken van een praatje

Het begeleiden van cliënten naar het ziekenhuis



Heb je iets met taal?

Ben je geduldig?

Wil je graag iets voor een ander 
betekenen?

Word taalmaatje of ga met een 
groepje mensen aan de slag met 
taal, digitale vaardigheden of 
rekenen.



• Een moestuin om samen in te werken
• Een bloementuin om volop van te genieten
• Een koffie/thee-tuin om elkaar te ontmoeten.

Dinsdagochtend – donderdagmiddag - zaterdagochtend



Als vrijwilliger bij de Zonnebloem zet je je in voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Je kunt hen bijzondere 
momenten bezorgen. Met het doen van iets heel kleins kun 
je al veel betekenen voor iemand anders. En dat kan op 
verschillende manieren.

•Helpen in de buurt
•Helpen tijdens een dagje uit
•Een bestuursfunctie vervullen
•Mee als vakantievrijwilliger
•Mee als verpleegkundige, verzorgende of helpende
•Mee als arts
•Mee als fysiotherapeut of kapper
•Als zorgstagiaire mee met een vakantie
•Met collega's op pad als vrijwilliger voor een dag
•Op maatschappelijke stage





Wie helpt ons mee om senioren langer veilig thuis te laten wonen? 

Het Rode Kruis is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om voorlichting
te geven of een veiligheidscheck uit te voeren!



Wij zoeken:

“mensen die Wekelijks op bezoek Willen gaan bij  

iemand met dementie"



OUDERENGELDERLAND.NL

Een goede daad begint met een initiatief op een doordeweekse dag.

•Vacature coördinerende  gastheer/gastvrouw.
•Vacature voor de naai- en handwerkclub.
•Vacature voor de Raad van Toezicht.
•Vacature PR-medewerker.

Contactpersoon: Frederik Bennis
E-mail: info@ouderengelderland.nl
Telnr.: 06-16999498

https://ouderengelderland.nl/
mailto:info@ouderengelderland.nl


OUDERENGELDERLAND.NL

https://youtu.be/RGWmw8E3WAQ

https://ouderengelderland.nl/
https://youtu.be/RGWmw8E3WAQ


"Ben je geïnteresseerd in boeken en mensen?" 
Dan hebben wij leuk werk voor je in onze boekwinkel in de Vleesstraat.

De Boekenlegger is een tweedehands boekwinkel voor het goede doel, helemaal gerund door vrijwilligers. 
De opbrengst van de boeken die wij krijgen en verkopen gaat naar een project voor straatkinderen in Tanzania.

Voor de verkoop in onze winkel en via internet zoeken wij versterking van ons vrijwilligersteam voor een of meer 
dagdelen in de week.



Wil je jouw talenten en vaardigheden inzetten voor kwetsbare mensen 

in jouw eigen buurt? 

Wij zijn op zoek naar Goede Buren (eenmalig of structureel).



Bij Secunda zijn we altijd op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. 
Voor iedereen is er bij Secunda 

een leuke taak te vinden: 

van bijrijder tot 
speelgoedmedewerker en van 

kledingverkoopster tot 
klusjesman.



Vrijwilligers gezocht voor:
• BSO Tiel, die leuke activiteiten onderneemt met de kinderen.

• Vrijwilliger Horeca, die de eetgelegenheid op het park wil runnen.

• Woongroep, die zorgt voor rust.

• Gezinsmaatje, die op de koffie in Kesteren komt.

• Woongroep, die zorgt voor sfeer .

• Chauffeur, die cliënten naar werk en huis brengt met de auto.

• Recreatie, die graag een blokje om gaat.



ALTIJD AL DIEREN WILLEN HELPEN? 

MELD JE NU AAN ALS CHAUFFEUR EN OF CENTRALIST.



In het Inloophuis is iedereen welkom voor gezelligheid, informatie of een goed 
gesprek. ´Binnen zonder kloppen` is ons motto. Vaste activiteiten zijn op maandag 

en woensdag een warme maaltijd, op dinsdag wenskaarten maken, op 
donderdagochtend stoelyoga en op vrijdag de kaartgroep afgewisseld met 

bijvoorbeeld bingo, sjoelen of creatief bezig zijn.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons 
willen ondersteunen! 

Doe iets wat je leuk vindt!
Doe wat bij je past!





Rozenhage Maklaardij 
voor het beschikbaar stellen van 
het pand aan de Waterstraat 53.

Donkergroen, voor de mooie planten in onze winkel.

Secunda, voor de inrichting 
van onze winkel.

Met bijzondere dank aan: 

Dynamiek (onderdeel van Mozaiek) 
voor de catering en het sjouwwerk,



En de muzikale 
omlijsting door:

Vic’s Trio

Trio Jack en wij



..aan alle 

vrijwilligers 

die hebben 

meegeholpen…




