
 

NIEUWE VRIJWILLIGERS! 
Het is weer zomer en het zonnetje schijnt!  (Meestal dan, het blijft Nederland) Bij het Servicepunt 
Vrijwilligers merken wij dit in de hoeveelheid enthousiaste potentiële nieuwe vrijwilligers die zich bij ons 
aanmelden. We hopen dat het bij jullie ook allemaal weer begint te lopen! We hebben op dit moment 
helaas regelmatig vrijwilligers die niet een vacature kunnen vinden die bij hun past. Hierom willen wij 
jullie verzoeken om weer eens hard na te denken over wat voor soort vrijwillige krachten jullie kunnen 
gebruiken. Elke organisatie loopt er wel tegenaan dat iemand een heel mooi idee oppert waar dan helaas 
toch niet genoeg mensen en/of tijd voor kan worden gevonden. Dan is het goed mogelijk dat met wat 
ondersteuning van één of meer enthousiaste vrijwilligers, het idee toch tot bloeien kan komen.   
 
Om het balletje rollende te krijgen hebben we ook een geanonimiseerde lijst van een aantal van de nieuwe 
aanmeldingen opgesteld. Zit er iemand bij waar jullie interesse in hebben? Schroom dan niet om contact 
op te nemen!  
 
VRIJWILLIGER 1 
Naam: Mevrouw H. Leeftijd: 54 Woont te: Dedemsvaart  
Voorkeuren:  
Wat:  

Begeleiden van activiteiten  
Ontvangen, koken en bedienen  
Maatje  
Sport en spel activiteiten  
Administratief werk  
Hulpverlenen en persoonlijke begeleiding  
Huishoudelijk werk  

Wie:  
Volwassenen  
Ouderen   

Waar:  
Dedemsvaart  

Kort samengevat:  
Wil vrijwilligerswerk doen om te wennen aan werken.  
Wil ook graag wat meer sociale contacten opdoen en iets betekenen voor anderen. 
 
VRIJWILLIGER 2 
Naam: Mevrouw V. Leeftijd: 24 Woont te: Coevorden  
Voorkeuren:  
Wat:   

AZC  
Administratief, organisatorisch en bestuurlijk werk  
Begeleiden van activiteiten, groep  
Hulpverlenen en persoonlijke begeleiding  
Informeren, adviseren en coachen  
Maatje  
Vervoer  

Wie:  
Ouderen  
Alle leeftijden  

Waar:  
Hele gemeente Hardenberg  

Kort samengevat:  
Werkt al 24 uur per week in de zorg maar wil er graag iets naast doen. Staat voor veel dingen open  
  
  



 
VRIJWILLIGER 3 
Naam: Mevrouw S. Leeftijd: 13 Woont te: Dedemsvaart  
Voorkeuren:  
Wat:  

Maatje  
Sport en spel activiteiten  
Educatieve activiteiten en ondersteuning  
Overige  

Wie:  
Alle leeftijden  

Waar:  
Dedemsvaart  

Kort samengevat:  
Een jonge dame wat wel al graag wat wil doen voor anderen, noemde zelf bijvoorbeeld meiden van het 
AZC helpen.  
  
VRIJWILLIGER 4 
Naam: Meneer V. Leeftijd: 68 Woont te: Dedemsvaart  
Voorkeuren:  
Wat:   

AZC  
Administratief, organisatorisch en bestuurlijk werk  
Begeleiden van activiteiten, groep  
Educatieve activiteiten en ondersteuning  
Hulpverlenen en persoonlijke begeleiding  
Maatje  

Wie:  
Alle leeftijden  

Waar:  
Hele gemeente Hardenberg  

Kort samengevat:  
Meneer V. zit in de AoW maar heeft nog prima energie over!  
Hij wil graag iets leuks om handen hebben en tegelijkertijd daar anderen mee helpen!  
Hij helpt al op twee andere vrijwilligersplekken maar heeft nog tijd over en die wil hij graag opvullen.   
 
VRIJWILLIGER 5  
Naam: Meneer L. Leeftijd: 55 Woont te: Balkbrug  
Voorkeuren:  
Wat:  

Communicatie, media en ICT-werk  
Educatieve activiteiten en ondersteuning  
Hulpverlenen en persoonlijke begeleiding  
Informeren, adviseren en coachen  
Klussen, tuinieren en techniek  
Maatje  
Verkopen en collecteren  
Overige  

Wie:  
Volwassenen  
Ouderen  

Waar:  
Hele gemeente Hardenberg  
Balkbrug  

Kort samengevat:  
Wil graag sociale contacten opdoen en mensen helpen. Is handig met computers en vindt het ook prima 
om mensen daarbij te helpen. Hij werkt wel & zoekt daarom werkzaamheden voor in de avond of in het 
weekend.  
  
 



 
VRIJWILLIGER 6 
Naam: Meneer D. Leeftijd: 55 Woont te: Dedemsvaart  
Voorkeuren:  
Wat:  

AZC  
Communicatie, media en ICT-werk  
Educatieve activiteiten en ondersteuning  
Klussen, tuinieren en techniek  
Maatje  

Wie:  
Volwassenen  
Ouderen  

Waar:  
Balkbrug  
Dedemsvaart  
Gramsbergen  
Hardenberg  
Lutten  
Slagharen  

Kort samengevat:  
Meneer D. wil zich graag weer nuttig voelen en lekker bezig. 
Hij werkt het liefst in een stabiele omgeving zodat hij goed weet wat hij kan verwachten.   
  
VRIJWILLIGER 7 
Naam: Mevrouw B. Leeftijd: 67 Woont te: Hardenberg  
Voorkeuren:  
Wat:  

AZC  
Educatieve activiteiten en ondersteuning  
Hulpverlenen en persoonlijke begeleiding  
Maatje  
Ontvangen koken en bedienen  
Vervoer  

Wie:  
Alle leeftijden  

Waar:  
Balkbrug  
De Krim  
Dedemsvaart  
Gramsbergen  
Hardenberg  
Lutten  
Slagharen  

Kort samengevat:  
Mevrouw B. is gepensioneerd maar wil wel nog graag actief blijven in de gemeente. Ze staat voor vrij veel 
dingen open maar wil wel iets waar ook een sociaal aspect in zit.  
  
  



 
VRIJWILLIGER 8 
Naam: Meneer R. Leeftijd: 59 Woont te: Gramsbergen  
Voorkeuren:  
Wat:  

Communicatie, media en ICT-werk  
Vervoer  
Overige  

Wie:  
Volwassenen  

Waar:  
Hele gemeente Hardenberg  
Gramsbergen  

Kort samengevat:  
Meneer R. heeft al veel vrijwilligerswerk gedaan in het verleden en hij wil graag weer iets oppakken!  
  
VRIJWILLIGER 9 
Naam: Mevrouw B. Leeftijd: 19 Woont te: Lutten   
Voorkeuren:  
Wat:  

Educatieve activiteiten en ondersteuning  
Sport en spel activiteiten  

Wie:  
Jongeren onder 18  

Waar:  
Hardenberg  
Lutten  
Slagharen  

Kort samengevat:  
Jonge dame is een studente en wil graag wat vrijwilligerswerk doen in haar studierichting.   
  
VRIJWILLIGER 10 
Naam: Mevrouw L. Leeftijd: 48 Woont te Hardenberg  
Voorkeuren:  
Wat:  

Maatje  
Ontvangen koken en bedienen  
Vervoer  

Wie:  
Alle leeftijden  

Waar:  
Hele gemeente Hardenberg  

Kort samengevat:  
Mevrouw L. is het thuiszitten zat en wil aan de slag! Door rugklachten zijn zware fysieke bezigheden niet 
mogelijk. Koken is haar hobby en beroep en ze wil daar best wel meer in doen maar ze is niet voor één gat 
te vangen dus andere dingen zijn ook zeker mogelijk.  
 
 
 
  
 Enthousiast geworden? Neem contact op met het SPV! servicepuntvrijwilligers@destuw.nl 
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