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De online marktplaats voor vrijwillige hulp

IETS GOEDS DOEN DOET JE GOED
Iets goeds doen voor iemand kan al met iets
kleins. Van het aansluiten van een printer tot het
halen van boodschappen voor de zieke
buurvrouw. Dat geeft een win-win, want iets
goeds doen doet je goed!
Op Amstelveenvoorelkaar kies je zelf wat bij je
past. Eenmalig iets voor iemand doen of toch iets
vaker. Een uurtje of toch iets langer. Samen of
zelf. Wil je ook dat goede gevoel ervaren?

GIJS: "IK HEB ER GEWOON GEIN IN"
Elkaar vinden, maar vooral elkaar helpen is mooi
en inspirerend. Wij horen regelmatig verhalen
van mensen die elkaar via
Amstelveenvoorelkaar.nl gevonden hebben. Lees
hier het verhaal van Gijs.

NL DOET HEEFT MOOIE KLUSSEN IN AMSTELVEEN
Ook dit jaar is er in Amstelveen genoeg te doen tijdens NL DOET op 11 en 12 maart. Onder andere
Zonnehuisgroep Amstelland zoekt voor zaterdag 12 maart nog een aantal klussers om onder meer een
treincoupé op te bouwen, waar de bewoners gezellig met elkaar kunnen zitten praten. Kom ook in actie en
meld je aan voor een klus naar keuze. Klik voor alle klussen bij jou in de buurt op de knop hieronder of klik
hier om op 12 maart de Zonnehuisgroep te helpen met de treincoupé.

ALLERLAATSTE NIEUWS OP FACEBOOK
Amstelveenvoorelkaar zit ook op Facebook. Wil je de laatste nieuwtjes en andere wetenswaardigheden
over Amstelveenvoorelkaar snel weten, like onze Facebook pagina via onderstaande knop.

WAT IS AMSTELVEENVOORELKAAR?

EEN INITIATIEF VAN...

AmstelveenvoorElkaar.nl is een online

AmstelveenvoorElkaar is een initiatief van

marktplaats voor iedereen in Amstelveen die een

diverse Zorg en Welzijn organisaties uit

ander wil helpen of juist wat hulp kan gebruiken.

Amstelveen. Met AmstelveenvoorElkaar

Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de

willen zij inwoners van Amstelveen en hun

boodschappen, vervoer, of door samen op stap

familieleden een extra mogelijkheid bieden

te gaan. Op AmstelveenvoorElkaar.nl zie je in

om zelf de hulp te vinden die zij nodig

één oogopslag welke mensen en organisaties er

hebben. AmstelveenvoorElkaar wordt in

bij jou in de buurt hulp bieden en hulp vragen. Via

opdracht van de gemeente Amstelveen

de website kom je eenvoudig met hen in contact.

uitgevoerd onder leiding van
de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

CONTACT
Margo Rijerkerk
Laan van Kronenburg 14
020 7600054
info@amstelveenvoorelkaar.nl
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