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Online marktplaats voor onderlinge hulp
NL DOET HET WEER OP 11 en 12 MAART 2016
Heb je je al aangemeld met een klus of al aangegeven om mee te doen met een klus op nldoet.nl?
Tijdens dit jaarlijkse en landelijke evenement voor vrijwilligers worden er allerlei leuke activiteiten en
werkzaamheden aangeboden. In Amstelveen variëren deze van het opknappen van gebouwen tot het
schoonmaken van buitenruimten en ordenen van tuinen. Steek de handen uit de mouwen en maak
je nuttig. Misschien wel voor een organisatie waar je in de nabije toekomst meer vrijwilligerswerk voor zou
kunnen doen. De vrijwilligers van Nederland doen het weer! Klik hieronder voor meer informatie.

UITGELICHT: BRIEVEN SCHRIJVEN
Natuurlijk bezoek je regelmatig de hulpvragen op de site van AmstelveenvoorElkaar. Soms zitten er
opmerkelijke tussen. Leuk daarom om er af en toe eentje uit te lichten en die in onze nieuwsbrief op te
nemen. Deze maand schrijft Vera:
'Ik ben op zoek naar mensen die het fijn vinden om te corresponderen. Ik schrijf graag en naar ik hoor
mooie brieven. Helaas zijn mijn correspondentievrienden overleden. Ik zou de draad graag weer
oppakken met nieuwe correspondentievrienden. Ik ben een creatieve, kunstzinnige vrouw van 85 jaar. Af
en toe mooie brieven over schoonheid, levensvragen, kunst, muziek en het leven van alledag aan elkaar
schrijven.' Wie reageert? Klik op de knop hieronder.

TABLET CAFE
Van 14 tot 17 december organiseerden Max en Robin van het
Herman Wesselink College in het kader van hun maatschappelijke
stage een 'Tablet Café' in wijkcentrum De Bolder en 't Open Hof.
Tijdens dit café hielpen ze mensen op weg bij het gebruik van hun
tablet. Zo hebben ze bijvoorbeeld uitgelegd hoe je foto's maakt en
apps kunt downloaden. Voor zowel Max en Robin als de
deelnemers, een leuke en leerzame ervaring! Ook hulp nodig bij
hetgebruik van je tablet? Neem dan contact op met wijkcoach
Helma Keesom via onderstaande button.

VRIJWILLIGERSPRIJS VOOR DE VERBORGEN VRIJWILLIGER
Op 4 januari, tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, zal burgemeester Mirjam van 't Veld de

opnieuw ingestelde, jaarlijkse vrijwilligersprijs uitreiken. Dit jaar gaat de prijs naar de verborgen vrijwilliger.
Dit is iemand die altijd voor iemand anders klaar staat zonder op te vallen of bekend te zijn bij een
organisatie. In de komende Dichtbij zullen er drie portretten van de genomineerden verschijnen. Het
publiek krijgt vervolgens de gelegenheid op een van deze mensen te stemmen. Jij bepaalt dus welke
verborgen vrijwilliger straks een beroemde Amstelvener wordt. Klik hieronder voor meer informatie.

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 14 JANUARI 2016
Namens de Vrijwilligerscentrale Amstelland nodigt AmstelveenvoorElkaar je uit voor de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie op 14 januari om 16.00 op het Nest in Amstelveen, Laan van Kronenburg 14.
Ook dit jaar hopen wij dat veel betrokken vrijwilligers en organisaties bij ons langskomen voor een praatje,
een hapje en een gezellig drankje. Natuurlijk is ons er veel aan gelegen om alle vrijwilligers met elkaar in
contact

te brengen. Door die ontmoetingen kunnen vrijwilligers hun ervaringen delen, verhalen

uitwisselen en van elkaar leren. Iedereen die actief is als vrijwilliger in Amstelveen, is uitgenodigd. Wij
verheugen ons op je aanwezigheid!

AMSTELVEENVOORELKAAR IN HET RAADHUIS
Dichterbij jou, is ons uitgangspunt. Daarom vinden de spreekuren van AmstelveenvoorElkaar en de
Vrijwilligerscentrale tegenwoordig plaats in het raadhuis van Amstelveen. In het net geopende
Amstelveen/ Aalsmeer Werkplein kan je met al je vragen, wensen of problemen over vrijwillige inzet of
hulp terecht. Op dit moment is dat alleen nog op maandagochtend (van 9.3011.30 uur) en
donderdagmiddag (van 14.0016.00). We streven in 2016 naar uitbreiding van onze dienstverlening.
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