
Haarlemmermeervoorelkaar; 

‘Vragen staat vrij, helpen maakt blij’

MeerWaarde.nl Zelf, samen, sterker

Iets voor een ander doen is
van onschatbare waarde!
Hoe mooi is het om van betekenis te zijn voor je omgeving, voor een organisatie of 
een inwoner? Hoe mooi is het om iemand te vinden die je even kan helpen of tot 
steun kan zijn? En vooral ook hoe verrijkend kan vrijwilligerswerk zijn?

D e Vrijwilligerscentrale is het  kennis-en experti-
secentrum op het gebied van vrijwilligerswerk, 
vrijwillige inzet en maatschappelijk betrokken 

ondernemen. We bundelen kennis en ervaring en delen 
deze. Zo kunt u bij ons terecht als u een hulpvraag heeft of 
iets wilt doen maar nog niet zo goed weet wat de mogelijk-
heden zijn. We geven advies en wijzen de weg! Onderdeel 
van de Vrijwilligerscentrale is de VrijwilligersAcademie: 
het educatief platform voor (potentiële) vrijwilligers in 
Haarlemmermeer. Voor hen organiseren we in nauwe 
samenwerking met onze samenwerkingspartners een
interessant en toegankelijk aanbod op het gebied van 
scholing en training. Deskundigheidsbevordering en 
persoonlijke ontwikkeling dragen bij aan het plezier en 
de motivatie binnen het vrijwilligerswerk.

Verbinden van zakelijk en sociaal Haarlemmermeer
Steeds meer bedrijven en organisaties willen vanuit hun 
maatschappelijke betrokkenheid vrijwillig investeren in de 
lokale samenleving door de inzet van expertise, mens-
kracht, faciliteiten en netwerken. Uit landelijke ervaring 
blijkt dat bedrijven die zich maatschappelijk betrokken 
inzetten een beter imago en een stevigere marktpositie 
krijgen en een aantrekkelijke werkgever zijn. Hoe dat in 
Haarlemmermeer kan? Neem contact met ons op!
“Als welzijnsorganisatie willen we dat zo veel mogelijk 

mensen actief meedoen in en aan de samenleving. Vrijwilli-
gers zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor anderen.
Zij maken professionele organisaties sterker en de samen-
leving warmer. Daarom verdienen ze een volwaardige plek 
in de organisatie waaraan ze zich binden én de kans om 
zinvol werk te verrichten dat tevens tegemoetkomt aan hun 
persoonlijk groei en ambitie ”.

Renata Fideli,
Directeur-Bestuurder MeerWaarde

Secret Santa’s gezocht
December betekent voor velen ontzettend fi jne 
dagen en veel gezelligheid. Helaas zijn er ook 
mensen die het minder goed hebben. Mensen in 
Haarlemmermeer die eenzaam zijn tijdens de kerst 
of ouders die geen geld hebben om een cadeautje 
voor hun kinderen te kopen.

Wie verdient er volgens jou wat extra aandacht, een 
steuntje in de rug of gewoon een lief berichtje tijdens 
de feestdagen?
Via onze site Haarlemmermeervoorelkaar.nl (Up-
dates) kun je als Secret Santa bijvoorbeeld iemand 
uitnodigen om bij je te komen eten tijdens de kerst of 
misschien wil je wel een leuke muziekavond orga-
niseren als Secret Santa. Registreer je (of log in) op 
Haarlemmermeervoorelkaar.nl en plaats jouw Secret 
Santa aanbod. 
Als je best iemand wilt helpen met de feestdagen, 
maar nog niet weet waar te beginnen? Doe dan de 
Secret Santa test en kom erachter welk kerst talent er 
in jou schuilt. Zo kun je jouw talent inzetten om een 
ander blij te maken! 

Wil je iets voor een ander betekenen of heb je juist wat 
ondersteuning nodig? Plaats dan je hulpvraag of hulpaan-
bod op Haarlemmermeervoorelkaar.nl. Op dit Haarlemmer-
meerse platform tref je elkaar in een veilige en vertrouwde 
digitale omgeving. Neem eens een kijkje op de website en 
laat je inspireren. Wanneer je je registreert kun je direct in 
contact komen met iemand die wat hulp kan gebruiken of je 
kunt je hulpvraag gemakkelijk plaatsen. 
Weet je nog niet precies waar jouw talenten liggen? Dan no-
digen we je uit om de vrijwilligerswerk test in te vullen. Meer 
inspiratie nodig? Lees dan de ervaringsverhalen, bijvoor-

beeld hoe Fleur het taalmaatje van Walid is geworden, hoe 
de bloemetjes zijn buiten gezet door Michèle of dat Andro 
een duizendpoot blijkt te zijn.
Is Haarlemmermeervoorelkaar.nl nog onbekend terrein en 
wil je meer informatie? Bel naar de bemiddelingsconsu-
lenten of kom langs tijdens het inloopspreekuur. We zijn er 
iedere werkdag tussen 10.00 – 12.30 uur, op de Dokter Van 
Dorstenstraat 1, 2132 JR Hoofddorp. Een kopje koffi e/thee 
staat altijd voor je klaar. We helpen je graag!

www.haarlemmermeervoorelkaar.nl 

Voor iedere kern 
een eigen kopje
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de gemeente 
Haarlemmerliede Spaarnwoude zijn alle vrijwilligers be-
dankt voor hun inzet. Wel met een beetje weemoed, omdat 
dit het laatste jaar is dat de gemeente dit bedankje uitreikt. 
Vrijdagavond 7 december stonden maar liefst zeven geno-
mineerden op het podium en kregen zij uit handen van de 
burgemeester een prachtig aandenken, een geldbedrag en 
een mooie bos bloemen. 
In zijn toespraak benadrukte de burgemeester dat de sa-
menleving niet meer zonder vrijwilligers kan; zij dragen bij 
aan de leefbaarheid en de sociale samenhang. Naast deze 
vrijwilligers werden meer mensen in het zonnetje gezet. 
Het college nam afscheid van commissies en adviesraden 
en de zwerfafvalpakkers kregen een speld. Maar er werd 
ook met interesse naar de toekomst van het vrijwilligers-
werk gekeken. De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer 
verwelkomde alle aanwezige met een interactieve pre-
sentatie over Haarlemmermeervoorelkaar.nl, de Vrijwilli-
gersAcademie en een algemene kennisquiz. Men maakte 
kennis met de diverse activiteiten die volgend jaar worden 
georganiseerd voor alle vrijwilligers van Haarlemmermeer. 
Na een muzikale omlijsting kreeg iedereen nog een aange-
naam presentje mee naar huis. Voor iedere kern was er een 
speciaal koffi e kopje gemaakt en de Vrijwilligerscentrale 
Haarlemmermeer voorzag dit alles nog met iets lekkers.
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ijk



“Zeg maar Loes hoor, maar mijn 
zondagse naam is Louise!” Een schalks 
lachje verschijnt om de mond van de 
92-jarige Loes terwijl ze de mokken 
met cappuccino op het dienblad 
van haar rollator zet. Vrijwilliger en 
spelletjesmaatje Thari (29) kijken 
geamuseerd toe. Ondanks dat ze 
pas in september kennismaakten via 
sociaal makelaar Magne de Kreek van 
welzijnsorganisatie MeerWaarde, is de 
omgang tussen beiden al vertrouwd. 
“Meestal kom ik op dinsdagochtend bij 
Loes. Soms donderdagavond, net hoe 
het uitkomt. Het kaartspel Canasta is 
favoriet. In het begin speelde ze mij 
onder tafel, maar de laatste keer heb 
ik gewonnen.” Thari’s tongval verraadt 
dat ze is opgegroeid in Oost-Neder-
land. Afgelopen zomer verhuisde 
ze naar Badhoevedorp om te gaan 
samenwonen met haar vriend Chris. 
“Ik werk bij de politie, maar wil ook een 
sociaal leven opbouwen. Vrijwilligers-
werk doe ik al sinds mijn 18e. Ik werkte 
altijd met jongeren, maar merkte 

hoe leuk ouderen zijn toen ik de oma 
van Chris ging helpen met praktische 
dingetjes.”

Sociaal makelaar
Thari besloot zich aan te melden als 
vrijwilliger bij het online platform 
‘Haarlemmermeer voor Elkaar’. Nog 
geen dag later nam Magne de Kreek 
van MeerWaarde contact met haar op. 
Als sociaal makelaar brengt hij mensen 
uit de buurt met elkaar in contact. 
“Ik denk mee en help bij het helder 
maken van de vraag en zoek samen 
naar mogelijkheden. Is er een activiteit, 
bewoner of organisatie die past bij de 
vraag of aanbod, maar is de eerste 
stap te groot? Ik kan ondersteunen in 
het eerste contact.” Via team Zorg & 
Ondersteuning van gemeente Haar-
lemmermeer kwam Magne in contact 
met Loes. 
Ook aan de slag als vrijwilliger? Of wil 
je maatje worden voor iemand? Kijk 
voor meer informatie op: www.haar-
lemmermeervoorelkaar.nl/maatjes 

MeerWaarde.nl Zelf, samen, sterker

‘Maak vrijwilligerswerk 
passend in je leven’ 

Contact 

Bij de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer 
kun je terecht voor al je vragen rondom vrij-
willigerswerk. Voor als je zelf op zoek bent 
naar leuk vrijwilligerswerk of vrijwilligers 
zoekt voor jouw organisatie.

INLOOPSPREEKUUR: maandag t/m vrijdag 
van 10:00 tot 12:30 uur. Een afspraak maken 
kan ook. Bel dan met 023–569 88 70.

ADRES: Dokter Van Dorstenstraat 1, 
Hoofddorp.
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl 

Maatjes voor jongeren. 
MatchMentor uitgelicht
MatchMentor is er voor jongeren tussen de 10 en de 
20 jaar die vast lopen in hun ontwikkeling. Waardoor 
ze wat hulp kunnen gebruiken o.a. bij het maken of 
plannen van huiswerk,  het vinden van een baantje of 
simpelweg iemand hebben om hun hart bij te luchten. 
Een mentortraject duurt  ongeveer 1 jaar. 

Wie zijn de mentoren?    
Dit zijn vrijwilligers die werken of woonachtig zijn 
in Haarlemmermeer en die hun steentje in de 
maatschappij willen bijdragen door z’n jongeren 
te begeleiden. Het idee is dat ze 1x per week een 
afspraak hebben met de aan hen gekoppelde jongere 
(mentee). Om te zorgen dat er een klik is, doen we de 
koppeling op basis van allerlei matching criteria. 
De mentoren krijgen een training van  MeerWaarde 
zodat ze de mentee zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden.
Voor meer informatie en/of aanmeldingsmogelijk-
heden, kijk op www.meerwaarde.nl/matchmentor

Verwendag
Haarlemmermeer waardeert vrijwilligers 
tijdens Verwendag
Op zaterdag 8 december j.l. werden vrijwilligers in 
Haarlemmermeer gewaardeerd voor hun inzet als 
vrijwilliger. Vrijwilligers deden op allerlei plekken in de 
polder en bij Schiphol mee aan diverse workshops en 
activiteiten. Zo was er wijnblenden, waren er crea-
tieve workshops en konden vrijwilligers deelnemen 
aan kookworkshops. Dit jaar konden vrijwilligers ook 
kiezen voor een voorstelling in de Meerse. De Ver-
wendag werd een enorm succes. Ruim 750 vrijwilligers 
meldden zich aan en deden vol enthousiasme mee! 
Het startschot van de Verwendag werd gegeven in de 
oude verkeerstoren op Schiphol met een vrijwilligers-
ontbijt. Renata Fideli, Directeur-Bestuurder van Meer-
Waarde, heette deze vrijwilligers welkom en bedankte 
hen voor hun inzet als vrijwilliger in Haarlemmermeer.

AGENDA

DINSDAG 18 DECEMBER, 
15 JANUARI EN 12 
FEBRUARI Eerste hulp bij 
gesprekstechnieken

DONDERDAG 7 JANUARI
Handmassage voor specifi eke 
doelgroepen

DONDERDAG 31 JANUARI 
EN 7 FEBRUARI
Grenzen stellen

DINSDAG 26 MAART
De nieuwe vrijwilligers: 
Vinden en binden

DINSDAG 2 EN 16 APRIL
Basistraining Vrijwilligers-
coördinatoren

Het programma van de Vrijwil-
ligersAcademie wordt continu 
aangevuld. Bekijk het actuele 
programma en meld je aan! 
www.vchaarlemmermeer.nl/
vrijwilligers-academie

TIP: 
Meld je aan voor de nieuwsbrief 
van de VrijwilligersAcademie om 
het nieuws over trainingen en 
cursussen voor vrijwilligers en 
coördinatoren te ontvangen.

Ook bedrijven zetten zich in voor 
Haarlemmermeer.
Kijk op www.meerwaarde.nl

VrijwilligersAcademie maakt 
vrijwilligerswerk nog 
aantrekkelijker en uitdagender
De VrijwilligersAcademie biedt professionele trainingen en 
workshops voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren in 
Haarlemmermeer. Door het volgen van deze workshops ontwik-
kelen de vrijwilligers(coördinatoren) hun vaardigheden en kennis. 
Hiermee krijgt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk een impuls. 
Het volgen van scholing motiveert de vrijwilliger en draagt bij aan 
de persoonlijke ontwikkeling. De VrijwilligersAcademie zorgt voor 
verbinding, uitwisseling en het delen en vergroten van kennis.
Wil jij een training volgen bij de VrijwilligersAcademie? 

P ROG R AMMA
VRIJWILLIGERSACADEMIE

HAARLEMMERMEER 
EIND 2018 /  BEGIN 2019

Doe je vrijwilligerswerk in Haarlemmermeer? Overweeg je 
om vrijwilligerswerk te gaan doen? Dan is de Vrijwilligersacademie 

er voor jou! Maak je vrijwilligerswerk nog leuker. Ontwikkel je 
vaardigheden en kennis. De Vrijwilligersacademie verzorgt 

trainingen en workshops voor vrijwilligers. 
Er zijn ook trainingen voor vrijwilligerscoördinatoren.

BEKIJK HET 
CURSUSAANBOD 

EN SCHRIJF JE 
DIRECT 

IN!

‘De training was erg 
inspirerend. Ik kon 

er meteen mee aan 
de slag in mijn 

vrijwilligerswerk!

OVER DE VRIJWILLIGERSACADEMIE
De Vrijwilligersacademie biedt professionele trainingen en
workshops voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren in 
Haarlemmermeer. Door het volgen van deze workshops
ontwikkelen de vrijwilligers(coördinatoren) hun vaardig-
hedenen kennis. Hiermee krijgt de kwaliteit van het vrijwilli-
gerswerk een impuls. Het volgen van scholing motiveert de 
vrijwilliger en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling.

De Vrijwilligersacademie zorgt voor verbinding, uitwisseling
en het delen en vergroten van kennis.

Wij zoeken daarom ook de samenwerking met organisaties
in de Haarlemmermeer. Wil jouw organisatie ook partner 
worden? Neem contact met ons op. 

De Vrijwilligersacademie is onderdeel van de
Vrijwilligerscentrale van MeerWaarde.

VRAGEN OF TIPS?
Heb je vragen over de Vrijwilligersacademie of over een van
de trainingen?
Tips of wensen voor nieuwe thema’s of trainingen? 
We horen het graag!

CONTACTGEGEVENS
Hoofdkantoor Meerwaarde
Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
023-569 88 70
vrijwilligersacademie@meerwaarde.nl WWW.VCHAARLEMMERMEER.NL

Wat doet een voorlezer?
Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen met 
een taalachterstand. Je komt twintig keer bij het gezin 
thuis op een vast moment. Als voorlezer laat je 
kinderen én de ouders kennismaken met interactief 
voorlezen, boekjes en verhalen.
Samen met het gezin kijk je hoe het voorlezen het 
best past in hun thuissituatie. Je wordt daarbij begeleid 
door een coördinator.

Haarlemmermeerwww.voorleesexpress.nl

Voorleesexpress zoekt vrijwilligers

Meer informatie:


