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De online marktplaats voor vrijwillige hulp
WEBSITE GROEIT EN BINDT
De website www.amstelveenvoorelkaar.nl wordt goed bezocht en bezien. Nog
belangrijker is dat de website mensen met elkaar verbindt. Dit blijkt, zo illustreren
de cijfers voor het eerste kwartaal van 2016, uit het groeiend aantal vrijwilligers dat
zich heeft aangemeld. Zo is de website 1743 keer bezocht en hebben zich 114
nieuwe vrijwilligers aangemeld! Benieuwd naar het verhaal achter deze cijfers
en meer? Lees het jaarverslag 2015 van de Vrijwilligerscentrale Amstelland door
op de knop te klikken.

NICO: 'IK PROGRAMMEER ALARMKASTJES'
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 Nico.

ÉCHT VOOR ELKAAR
Als één groep mensen je steun nodig heeft, zijn het de ontheemde vluchtelingen die in de noodopvang in
Kronenburg verblijven. Amstelveen zou Amstelveen echter niet zijn als we hen niet de helpende hand
zouden reiken. Klik op de afbeelding voor meer informatie over wat je kan doen om te helpen of kijk op
www.amstelveenvoorelkaar.nl/vluchtelingen.

PRAATJES MAKEN CONTACT
Ben je geduldig, zorgzaam en in veel onderwerpen geïnteresseerd, dan ben jij de nieuwe vrijwillige
gesprekspartner van een in Middenhoven wonende 88jarige alleenstaande man. Want praten kan hij. Dat

is zeker. Over zijn cd’s van Bach en Mozart en over het orgel in zijn huiskamer. Maar ook over de koren,
het Fokkerkoor en het Notenkrakerkoor, waarin hij en zijn overleden echtgenote hebben gezongen. Net zo
gemakkelijk stapt hij over op de techniek. Praten over zijn 40jarige diensttijd bij de KLM en het vliegen in
een heuse Spitfire. Kortom, je hangt aan zijn lippen. En ondertussen een ommetje maken in de zon,
gewapend met een rollator. Ach, hij is oud en natuurlijk wat beperkt in zijn fysieke en geestelijke
mogelijkheden, maar hij is zeker een boeiende ervaring voor een geïnteresseerde vrijwilliger die hem wat
gezelschap wil houden.

Like Amstelveenvoorelkaar op Facebook

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 willen zij

Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de

inwoners van Amstelveen en hun familieleden

boodschappen, vervoer, of door samen op stap

een extra mogelijkheid bieden om zelf de hulp te

te gaan. Op AmstelveenvoorElkaar.nl zie je in

vinden die zij nodig

één oogopslag welke mensen en organisaties er

hebben. AmstelveenvoorElkaar wordt in opdracht

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

van de gemeente Amstelveen uitgevoerd onder

de website kom je eenvoudig met hen in contact.

leiding van de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

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