
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afgelopen maanden hebben wij u benaderd over het vrijwilligersboek: ‘Doe jezelf een Plezier’. Het kan zijn dat u 
een financiële bijdrage heeft toegezegd of dat u een aantal boeken in de voorverkoop heeft besteld. Wij danken u 
bij deze nogmaals voor uw steun en willen u via de nieuwsflits op de hoogte brengen van de laatste stand van 
zaken.  
 
In het nieuws 
We hebben in Zakengids, de Tielenaar en zelfs in  
De Gelderlander gestaan met ons mooie plan. Uiteraard is via social 
media ook genoeg aandacht besteed het dit mooie boek. Op de website 
van Mozaiek is ook het e.e.a. aan informatie te vinden. 
 
Financieel 
Ondanks corona zijn er we er in geslaagd een aantal organisaties, 
fondsen en bedrijven enthousiast te krijgen een financiële bijdrage te 
leveren. Toch zijn we er nog niet helemaal. Mocht u nog mensen of 
organisaties in uw netwerk hebben, die wellicht een bijdrage zouden 
willen doen, graag! U kunt ons ook heel gemakkelijk sponsoren via 
GoFundMe, een crowdfunding platform!  
 
De portretten  
We zijn nu druk bezig om de portretten te gaan ‘vullen’. Diverse 
organisaties zijn benaderd en er is een algemene oproep de deur uit 
gegaan. Belangrijk is dat alle soorten vrijwilligerswerk vertegenwoordigd 
zijn in het boek, met mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. 
Dan pas kun je zien, hier veelzijdig vrijwilligerswerk is en wat mensen 
drijft om iets te doen voor een ander. Kent u iemand of heeft u een tip 
voor ons, laat het weten! 
 
De redactie 
De redactie maakt uiteindelijk de keuze welke portretten er in het boek komen. 30 maart staat er weer een 
redactievergadering gepland. De redactie bestaat uit drie prominente Tielse vrijwilligers en een zeer maatschappelijk 
betrokken vormgever (emjee | vormgever) en schrijfster. Op volgorde: Marjon de Lange, Marie-Jan Ousen, Roemer 
Daalderop, Will van Rhee, Gerrit-Jan de Weerd en Brenda Leenders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie? Brenda Leenders | projectleider Mozaiek | 06 – 22 92 05 46 | b.leenders@mozaiekwelzijn.nl 
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