
 

Banenladder 
augus tus  2016

1. Hart van Brabantloop T48097

2.  Relatiebeheer The Hub T48027

3. Commercieel talent Koffie- 
 branderij Wasven T48029

4. Onderhoud kinderboerderij  

 Speelpark de Splinter T48023

Kijk voor meer vacatures op 
www.eindhovendoet.nl

Bezoek onze  
winkel

voor  a l l e  E indhovense  v r i jw i l l ige r s
jul i  2016
jaargang 8

Column

Stichting Cambodja-Dutch  
zamelt door verkoop van 2e 
hands en fair trade spullen 
geld in voor de allerarmsten 
in Cambodja.
 
We zoeken vrijwilligers voor in  
de winkel. Interesse? Mail naar 
stichting@cambodia-dutch.org  
of bel Rita Camp: 06-51105340.
Elke laatste zaterdag van de 
maand is er voor mensen die 
naar Cambodja willen om 12  
uur een presentatie in de winkel:  
Floralaan Oost 162, achter op 
het garageplein in een loods. 
Open WO en ZA van 11 tot 4 uur.
www.cambodia-dutch.org

Ben jij een actieve burger? Dan  
zijn er ook voor jou mooie  
aanbiedingen en kortingen op  
EindhovenWaardeert.nl te 
vinden. Schrijf je eenmalig in,  
je verdient het! (Onderdeel 
van EindhovenDoet.nl)

Eindhoven
Waardeert jou!

Vrijwilligers- 
academie augustus
6 ZomerInspiratieSessies in  
augustus! Schrijf je in: 
3 aug Voorbij de regels
4 aug Start met Stralen
10 aug In beweging met 
  jouw energie 
15 aug Grenzen verleggen
18 aug Kruidenwis wandeling
25 aug Natuurlijk ont-moeten

Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom via 
redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Meer info:  
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
Vrijwilligerspunt: Hoogstraat 1,  
5611 JP  Eindhoven, tel. 2193399

Nieuws & tips
Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom via 
redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Meer info:  
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
Vrijwilligerspunt: Hoogstraat 1,  
5611 JP  Eindhoven, tel. 2193399

Nieuws & tips
Nieuwtjes en tips zijn altijd welkom via 
redactie@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Meer info:  
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
Vrijwilligerspunt: Hoogstraat 1,  
5611 JP  Eindhoven, tel. 2193399

Actie EindhovenWaardeert.nl 

Wil je fitter zijn of meer energie? Of 
misschien wat lichter? Ontvang tips &  
ga er zelf succesvol mee aan de slag. 
Bel voor een afspraak 040 2691285.
www.refreshintouch.nl - info@refreshintouch.nl 
Refresh in Touch, Eratolaan 13A, 5631 KP Eindhoven                                                               

Het totaal aan acties en kortingen dat Eindhovense betrok- 
ken ondernemers en organisaties aanbieden is te zien op  
EindhovenWaardeert.nl. Als actieve burger in Eindhoven kun je 
hier na (eenmalige) inschrijving gebruik van maken.

50% KORTING OP GEZONDHEIDSCHECK (20 I.P.V. 40 EURO)
DE EERSTE 20 AANMELDINGEN ONTVANGEN EEN KADOOTJE

De OKA organiseert graag een 
fijne kindervakantieweek, maar 
kan dit niet zonder jullie hulp. We 
zoeken nog vrijwilligers:  ouders,  

OKA zoekt vrijwilligers
Stichting Open KinderActiviteiten Achtste Barrier (OKA) organi-
seert door het jaar heen leuke en toegankelijke activiteiten 
voor kinderen. Van 29 augustus t/m 2 september is er weer de 
kindervakantieweek. De week heeft als thema: Tijdreizen.

zussen, broers, ooms, tantes, opa’s  
en oma’s, vrienden, kennissen,  
kortom: iedereen die graag 
tijdens deze week komt helpen.

Heb je zin en tijd bel dan even 
met Henk: tel. 06-51416612. 
Alle kinderen zijn van harte 
welkom, de activiteiten vinden 
plaats op het terrein achter 
wijkcentrum De Mortel.

www.openkinderactiviteiten.nl

Meer dan handen vrijwilligers- 
prijzen 2016 7 december uitreiking tijdens het Gratis Goud Festival

Schrijf je op tijd in via www.vrijwilligersprijzen.nl 
Er zijn 3 inschrijfcategorieën. Elke categorie heeft 
een juryprijs en een publieksprijs met aanzienlijke 
geldbedragen. De winnaars van de VriendenLoterij 
Passieprijs ontvangen een reischeque en zakgeld. 
Inschrijven kan t/m 23 september. Inschrijvingen wor- 
den meteen online gepubliceerd. Vanaf 1 november 
kan iedereen op de genomineerden stemmen.
Gehele artikel zie: www.nov.nl/actueel/nieuws/schrijf- 
nu-in-voor-de-meer-dan-handen-vrijwilliger

Om vrijwilligers te waarderen en de meest inspi- 
rerende voorbeelden in het zonnetje te zetten  
riep het ministerie van VWS de Meer dan handen  
vrijwilligersprijzen in het leven, ondersteund  
door Vereniging NOV, VNG en de VriendenLoterij. 
Vrijwilligersprojecten en -organisaties die volgens 
een respectvolle visie werken met vrijwilligers, 
maken kans. Zij kunnen ook de vrijwilliger die 
van onschatbare waarde is voor het project of de 
organisatie voordragen voor de Passieprijs.

Een sterker 
en zorgzamer 
Eindhoven
Begin mei volgde ik Lenie 
Scholten op als wethouder 
zorg, welzijn en armoede-
bestrijding. Ontzettend leuk 
dat ik me als wethouder 
mag gaan bezighouden met  
het vrijwilligersbeleid!
 
In eerdere banen ben ik veel in  
contact gekomen met vrijwil- 
ligers. Als coördinator van een 
steunpunt voor vrijwilligerswerk, 
als consulent bij het Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
(COS), maar ook als beleids- 
medewerker van een gemeente. 
Het raakt me elke keer hoeveel 
mooie dingen er ontstaan door 
de inzet van vrijwilligers. Zelf  
probeer ik ook mijn steentje bij 
te dragen. Ik help elk jaar bij de  
fakkeltocht op kerstavond, en  
voordat ik wethouder en ge- 
meenteraadslid werd, begon ik 
als vrijwilliger bij GroenLinks.

In de korte periode waarin ik nu 
als wethouder aan de slag ben, 
zie ik nóg meer van het grote 
aantal vrijwilligers(organisaties) 
en buurtinitiatieven die in Eind- 
hoven actief zijn. Ik ben hier 
heel blij mee, want met al het 
werk dat jullie als vrijwilligers 
doen, wordt de stad sterker en  
zorgzamer. Als wethouder ga ik  
mij dan ook inzetten om vrij- 
willigers zo goed mogelijk te 
faciliteren en ondersteunen!

Renate Richters, Wethouder zorg, 
welzijn en armoedebestrijding 

Er zijn 16 voetbalverenigin-
gen in Eindhoven. V.v. Wodan 
is er 1 van. Met 900 leden 
zijn de 120 vrijwilligers daar 
onmisbaar voor het reilen en 
zeilen op de club. We laten 3 
vrijwilligers aan het woord.

Gregor: “Al sinds m’n 4e voetbal 
ik bij V.v. Wodan. 5 Jaar geleden 
ben ik kinderen van 10-11 jaar 
gaan trainen. Werken met kin- 
deren doe ik heel graag, daar ligt  
mijn hart. Ik studeer niet voor 
niets voor leraar aan de Pabo. 
Kinderen vinden het leuk dat  
ik jong ben en zelf in  
de selectie meespeel.  
Naast trainer zijn regel 
ik oefenwedstrijden met  
andere clubs. Daar gaat  
best wat tijd in zitten. 
Sam, Tim en ik trainen  
en voetballen regel-
matig samen. We zitten ook in  
dezelfde vriendenclub en hebben  
het vaak over de club. Dat is  
gewoon heel leuk. We willen  
dat de kinderen met plezier  
naar de training komen. Als we 
zien dat ze het minder leuk vinden, 

passen we de training aan.  
In het najaar werden de kinderen 
kampioen. We dronken cham- 
pagne, er was veel confetti en  
we gingen uit eten. De kinderen  
waren helemaal vrolijk. Daar 
word je zelf ook blij van.”
 
Tim: “Voetbal is mijn passie en 
daar doe ik met plezier veel 
moeite voor. Als kinderen een 
wedstrijd winnen zijn ze zo blij, 
daar geniet ik enorm van. Graag 
leer ik ze wat extra’s, daar vind ik  
mijn waardering in. Je merkt ook  
dat de vereniging vrijwilligers hard  

nodig heeft, net als bij  
veel andere sportclubs.“

Sam: “Met Gregor heb ik  
al diverse jeugdteams  
getraind. Het is heel leuk  
om jongens die net zo’n 
voetbalpassie hebben  

als ik iets bij te brengen. Ik leer 
zelf ook enorm veel over het 
begeleiden van de jeugd. Daarbij 
doe ik graag iets terug voor de 
club. Samen voor een kampioen-
schap gaan is prachtig, zeker als 
je dat doel uiteindelijk bereikt.“

“ Vrolijke kin-
deren, daar 
word je zelf 
ook blij van”

V.l.n.r. Gregor Buenen, Tim van Erp en Sam Zoetmulder. Foto: Saskia Holtjer
Wil je ook vrijwilliger worden bij v.v. Wodan? Bel vrijwilligerscoördinator Lizet  
van Erp, 06-22468942 of e-mail naar a.vanerp@kpnmail.nl - www.vvwodan.nl

Voetballen, trainen  
en in dezelfde  
vriendenclub
Gregor: “We willen dat de kinderen  
met plezier naar de training komen.”


