
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor u ligt de tweede nieuwsflits over het boek Doe jezelf een Plezier! Het boek dat verschijnt in het Nationaal 
Jaar van Vrijwillige Inzet: 2021. Het doel van het boek is om aan iedereen in Tiel (en daarbuiten) te laten zien hoe 
leuk en divers vrijwilligerswerk is. Er komen portretten van vrijwilligers in en er zijn tips & tricks te vinden. Het 
boek zal een mooi beeld geven van de activiteiten in Tiel, met mooie verhalen en uiteraard geweldig 
vormgegeven. 
  
De portretten 
Inmiddels zijn we begonnen met het afnemen van de interviews met de vrijwilligers. Er zijn veel vrijwilligers 
voorgedragen, ieder met een eigen verhaal en grote betrokkenheid bij vrijwilligerswerk. Nog niet iedereen is benaderd, 
dus wacht rustig af!  
Bij een interview hoort natuurlijk een mooie foto. De fotografen kunnen dus ook aan de slag. Hebben we meer dan één 
fotograaf dan? Jazeker. Nadat wij een oproep hebben geplaatst met de vraag of er (hobby-)fotografen zijn die mee 
willen werken aan het boek, hebben we namelijk  ontzettend veel leuke reacties gekregen. 
  
In het nieuws 
Door corona heeft het boek nogal wat vertraging opgelopen. Dit betekent ook dat we onze plannen hier en daar 
moeten bijstellen. Het is onder andere niet zeker dat alle interviews in de Zakengids komen. Dit heeft ook te maken 
met het feit dat DPG media per 1 augustus 2021 overgenomen wordt  door Het Kontakt Media. Wel komen in de loop 
van het najaar veel vrijwilligersorganisaties aan het woord op de Tielenaar (www.detielenaar.nl). De redactie van de 
Tielenaar gaat er  wel  een selectie van maken en roept vrijwilligersorganisaties daarvoor vooral ook op om een 
beschrijving in te sturen waar hun organisatie voor staat en wat ze doen. Dit kan naar marjondelange@aao-bv.nl   
 
Financieel 
Bijdragen voor de realisatie van het boek zijn nog altijd welkom. Dit kan ook via GoFundMe. Mochten wij genoeg 
fondsen ontvangen dan komt het overige bedrag ten goede aan een vrijwilligersorganisatie die middels loting 
bepaald wordt. Bijdragen en informatie via: b.leenders@mozaiektiel.nl voor verkoop van de boeken kunt u ook hier 
terecht.  
 
De redactie 
Het is een zware klus voor de redactie om te kiezen wie wel en wie helaas niet in het boek komt. Zeker omdat ieders 
netwerk groot is en er veel meer dan geschikte reacties zijn ontvangen. Helaas kunnen we niet alle vrijwilligers in het 
boek plaatsen, het zijn er namelijk ook nog veel meer dan wij dachten. Achter de schermen wordt ondertussen wel 
hard gewerkt aan de realisatie van het boek. Wij houden u op de hoogte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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