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Mensen maken Helmond door Ellen en Fransje de Kimpe
2021: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet
Bij Hockeyclub Helmond doen we het samen!

Duizend mensen onder je…
Vrijwilligerswerk in cijfers
Mensen maken DitisHelmond
Anton en zijn vriendengroep
Narmas gaat met Ton naar de film
Flexibel, modewoord of handig voor jou?
Fototentoonstelling ‘Deze mensen maken Helmond’
Maatschappelijk betrokken ondernemen: één dag voor Helmond
Elk jaar is het jaar van de vrijwilliger wethouder Van Dijk
Bewonersinitiatieven verbeteren de leefbaarheid
LEV Helmond helpt graag bij jouw vrijwilligerswerk!
Vrijwilligers zijn de kers op de taart!
Waar maken mensen Helmond?

Mensen maken Helmond is een uitgave van LEV Helmond.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Helmond, Savant Zorg, De Zorgboog, ORO en MEE.

magazine mensen maken Helmond

Energie geven en krijgen
"Veel verenigingen, stichtingen en organisaties draaien
op vrijwilligers. Als iedere inwoner iets zou doen, klein of
groot, dan maken vele handen licht werk. Een vrijwilliger
kan immers ook een kleine bijdrage leveren en toch net
zo belangrijk zijn. Wat je ook doet, je haalt er enorm veel
energie uit."

Marcel Stevens in gesprek met burgemeester Elly Blanksma

COLOFON
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regelmatig in Speeltuin Helmond West. Zo leuk om te zien
dat daar opa’s en oma’s met ziel en zaligheid meewerken
en veel plezier beleven aan dat kleine grut. Zou mooi zijn
als ook de ouders wat vaker meehelpen…"

TEKSTBIJDRAGES DOOR: Rosanne Muileboom, Willeke Vermeulen, Simone Beetz, Renske Bartels (LEV Helmond),
Arnold Otten (ORO), Paula van Hout (DitisHelmond), Renée Wessels (HC Helmond), Marcel Stevens, Wethouder van Dijk.
REDACTIE: Rosanne Muileboom, Willeke Vermeulen, Simone Beetz, Renske Bartels. EINDREDACTIE: Renske Bartels.

MENSEN MAKEN
HELMOND
"De titel ‘Mensen maken Helmond’ drukt
goed uit dat iedere inwoner kan bijdragen
aan het verbeteren van onze stad. Helmond
is al prachtig en wordt steeds mooier
door alle mensen die zich voor de stad
inzetten. Op alle niveaus zijn vrijwilligers
actief. Het is onvoorstelbaar hoe veelzijdig
vrijwilligerswerk is. Sommigen doen af
en toe een klus, terwijl bij anderen het als
een rode draad door hun eigen leven loopt."
Aan het woord zijn de zussen Ellen en
Fransje de Kimpe van familiebedrijf Ariza,
leverancier van biologische fruit en groente
producten. Zelf zet de familie De Kimpe
zich al jaren met ziel en zaligheid in voor
Helmond.

"Onze ouders, Ari en Maria de Kimpe, doen veel voor
Helmond Sport. Ze dragen de club echt een warm hart toe.
Met hun enorme passie maken ze anderen enthousiast,
waardoor ze samen veel voor elkaar krijgen. Dat zie je ook
bij het Kasteel van Sinterklaas, waar Fransje bestuurslid
is. Dit kost veel tijd omdat we er eigenlijk het hele jaar wel
mee bezig zijn. Maar het levert veel positieve energie op bij
iedereen die meehelpt."

Werken en vrije tijd
"Ons bedrijf heeft drie pijlers die wij belangrijk vinden: Kunst
en Cultuur, Jeugd en Sport. Deze dragen ook bij aan het
promoten van de stad. Denk aan de Drakenbootrace en
de murals van stichting Carat, die de stad gezelliger en
mooier maken. Onze bijdrage zit in onze persoonlijke inzet
en in sponsoring. Als bedrijf vinden we het belangrijk dat
onze mensen tijd hebben voor zichzelf, hun gezin, sport én
vrijwilligerswerk. Dat ze op tijd stoppen met werken om hun
vrije tijd zinvol te besteden."
"Wat wij doen voor de stad, doen we erbij. Naast ons gezin
en ons werk, dat vinden we erg belangrijk. Het gevoel
hebben om ergens bij te horen, er toe doen. We hopen
dat er nog meer mensen de stad Helmond mooier willen
maken, samen met ons..."
Fransje en Ellen de Kimpe

FOTOGRAFIE: Willeke Vermeulen, Vriendengroep MEE, ORO, DitisHelmond, Gerard Slegers, M&M fotografie, Reynaers
Aluminium B.V., Roval Aluminium B.V., Ariza, HC Helmond. VORMGEVING: Helga Martens. COPYRIGHT LEV Helmond.

De twee zoontjes van Fransje voetballen bij Stiphout
Vooruit. "De hoeveelheid vrijwilligers die deze club dragen,
daar ben ik echt van onder de indruk. Alle ouders doen iets
en dit zorgt absoluut voor verbondenheid binnen de club.
Kijk ook eens naar de speeltuinen in Helmond. Zelf kom ik

Familie de Kimpe
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2021: Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet
Heb je het al gehoord? Dit jaar is uitgeroepen
tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet.

Het is dan ook geen toeval dat dit magazine op jouw deurmat ligt!

VRIJWILLIGERS

JANUARI 2021 Start nominatie
Nationale Vrijwilligersprijzen
MAART 2021 Start Foto
tentoonstelling en Week van de
Vrijwillige Inzet (workshops)
MEI 2021
Vrijwilligersorganisaties
gaan aan de slag met
flexibel vrijwilligerswerk
JUNI 2021 Uitreiking
Nationale Vrijwilligersprijzen

Het thema van het nationaal
jaar is ‘Mensen Maken Nederland’. Doel is te laten
zien wat vrijwilligers bijdragen aan de maatschappij, hoe leuk en
waardevol dat is én om mensen te vragen zich ook in te zetten. Er is
een landelijke promotiecampagne, waar je dit jaar meer van zult zien.
In Helmond wordt het vrijwilligerswerk dit jaar (nog) sterker op de kaart
gezet. Wat is vrijwilligerswerk eigenlijk? Wat brengt het je? Waarom zou je
het doen? Het antwoord op deze vragen lees je in dit magazine en mag je komen
ontdekken bij verschillende activiteiten die georganiseerd gaan worden.

magazine mensen maken helmond

Programma Nationaal Jaar in Helmond
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SEPTEMBER 2021
Vrijwilligersmarkt nieuwe
stijl met seminar in
Kasteel Helmond
OKTOBER-DECEMBER
Tijdveiling
DECEMBER 2021 Nationale
Vrijwilligersdag, jaarlijkse
waarderingsactie
www.levhelmond.nl/vrijwilligerswerk

Nationale Vrijwilligersprijzen voor organisaties en vrijwilligers. Wat hebben
vrijwilligersorganisaties gedaan om nieuwe gezichten aan te trekken en zich thuis te laten voelen?
Ook kun je vrijwilligers nomineren die een ster voor jouw vereniging of stichting zijn. Nomineren
gaat via een vlog of filmpje. Meer informatie: www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen.
De nominatie start in januari, de uitreiking is in juni.
Vanaf 22 maart is er een fototentoonstelling over mensen die zich vrijwillig inzetten voor de stad
en haar inwoners. Deze is te zien in de Openluchtgalerie Smalle Haven, onder de Kasteeltraverse. Het
thema van deze tentoonstelling is: ‘Deze mensen maken Helmond!’
De Week van de Vrijwillige Inzet is ook in maart. Dit is een week vol leuke workshops waar
vrijwilligers aan deel kunnen nemen als bedankje voor hun inzet. De inschrijving hiervoor is al gesloten.
Op 19 september is er in Kasteel Helmond een Vrijwilligersmarkt nieuwe stijl in combinatie
met een seminar. Leer vrijwilligerswerk kennen door met mensen van organisaties te spreken en
ontdek jouw mogelijkheden!
Aan het eind van het jaar is er de Tijdveiling. Er zijn kavels om te veilen, dit zijn leuke activiteiten of spullen. Hier kun je op bieden, niet met geld maar met tijd: uren die je inzet als vrijwilliger!
Als je jouw prijs/kavel hebt bemachtigd, maak je direct afspraken met één of meer organisaties.
Je wordt dus een ‘flexibele vrijwilliger’. Vrijwilligersorganisaties volgen een traject zodat
zij helemaal klaar zijn om jullie als flexibele vrijwilliger te ontvangen en ervoor te
zorgen dat de leukste vrijwilligersklussen op jullie liggen te wachten.
De jaarlijkse waarderingsactie rond de Nationale Vrijwilligersdag
(op 7 december). Ook in 2021 zal er een
ludieke actie komen om iedereen te
bedanken voor hun inzet. De actie staat
Weten hoe je een filmpje
natuurlijk in het teken van het ‘Nationaal
maakt voor de Nationale
Jaar Vrijwillige Inzet’.
Vrijwilligersprijzen?
Scan de QR-code
voor de instructievideo

BIJ HOCKEYCLUB
HELMOND DOEN
WE HET SAMEN!
We vormen bij Hockeyclub Helmond een
hechte club, van leden voor leden. Samen
met ongeveer 200 vrijwilligers (leden)
zorgen we ervoor dat werkzaamheden
worden opgepakt, zodat onze leden kunnen
hockeyen. We zijn dan ook blij met al
deze mensen, jong en oud, die zich
willen inzetten voor de club!
Veel van hen hebben waarschijnlijk niet eens in de
gaten dat ze ´officieel´ vrijwilliger zijn. Vaders die fluiten,
teammanagers die alle informatie bijhouden, gastvrouwen
die de teams welkom heten en ga zo maar door. We zijn
superblij met de inzet van alle vrijwilligers en sluiten elk jaar
af met een gezellige BBQ om ze te bedanken voor alles wat
ze voor de club doen.
Persoonlijke waardering en contact zijn belangrijk. Op die
manier ben ik er zelf ook ingerold. Een vriendin vroeg of
ik wilde helpen bij de jongste jeugd commissie, en voor je
het weet was ik voorzitter van de hele commissie. Nu zit
ik vanuit die rol in het bestuur en ben ik daarnaast coach
van het team van mijn dochter. Maar eigenlijk ben je als
vrijwilliger gewoon extra betrokken bij de club, en pak je

zaken op. Bijvoorbeeld tijdens de corona-lockdown. Er
mochten geen ouders langs de lijn, waardoor er allerlei
andere rollen op je af komen. Zoals verkeersleider om de
doorstroom van auto´s te regelen, oppas als ouders te laat
zijn of er een kindje verdrietig is, was-hulp voor de hesjes
en materialen, verzamelaar van gevonden voorwerpen en
ga zo maar door.

Waarom doe ik dit?
Regelmatig krijg ik de vraag, waarom doe je dit allemaal?
Nou eigenlijk heel simpel: ik vind het belangrijk dat deze
zaken allemaal worden opgepakt. Anders heeft een
hockeyclub, of een andere vereniging, geen bestaansrecht.
Daarbij geldt ‘vele handen maken licht werk’, dus met hoe
meer vrijwilligers we zijn, hoe kleiner de taken worden.
Meer vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom!
Naast mijn gevoel voor verantwoordelijkheid, is vrijwilliger
zijn bij HC Helmond ontzettend leuk! Ik heb veel plezier met
mijn commissieleden. Allemaal enthousiaste moeders die
samen een borrel drinken en het ook over andere zaken
hebben. Ook binnen het bestuur heb ik leuke markante,
persoonlijkheden leren kennen. Ieder met zijn eigen
interesse en achtergrond, allen met hart voor de club.
Maar bovenal geeft het mij ook veel voldoening. Als we
dingen (wél) kunnen organiseren en blije kinderen buiten
zien rennen over de hockeyvelden. Die blije, enthousiaste
snoetjes, daar doe ik het voor. Dat geeft mij weer een fijn
gevoel. Dan kóst het geen tijd, maar dan levert het iets op.
Renée Wessels, bestuurslid Jongste Jeugd.
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ORGANISATIES

In gesprek met...

magazine mensen maken Helmond

Marcel Stevens, cabaretier geboren en
getogen Helmonder, gaat in gesprek met
burgemeester Elly Blanksma over het
belang van vrijwilligers voor onze stad.
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Marcel: Mevrouw de burgemeester goedemorgen. Ik
ben gevraagd om dit gesprek te doen voor dit bijzondere
magazine. Deze keer geen grappen; we gaan in gesprek
over vrijwilligerswerk, een serieus onderwerp. Hoewel,
Helmonders staan niet echt bekend om hun werkethos, en
dan blijkt dat er in Helmond heel veel vrijwilligers actief zijn.
Bijzonder!
Burgemeester: Ja, duizenden die we kennen en velen die
we niet kennen. Als we kijken naar onze stad met meer dan
90.000 inwoners, dan kenmerkt Helmond zich door de inzet
van de vrijwilligers, het cement van de samenleving.
Marcel: Dat is mooi gezegd, zonder cement is een muur
niet meer dan een gammele stapel stenen. Hoe maakt u de
vrijwilligers mee?
Burgemeester: Er is eigenlijk niet één evenement of initiatief in Helmond dat niet draait op vrijwilligers. Of ik het nou
heb over het Kasteel van Sinterklaas of over Duofietsen.
Het zijn allemaal initiatieven die gedragen worden door
vrijwilligers. Iedere dag zie ik dat.
Marcel: Ik zie inderdaad ook veel mensen die zich vrijwillig
inzetten, dat klopt. Wat levert het op voor een vrijwilliger?
Waarom zou iemand het doen?
Burgemeester: Een vrijwilliger haalt voldoening uit het
feit dat hij iets kan betekenen zonder dat daar iets voor
terug wordt gegeven. Dit van betekenis zijn en iets voor
een ander doen, geeft zoveel meerwaarde aan wie je bent.
Er zijn veel maatjes in Helmond. Van deze een-op-een
contacten krijg je enorm veel terug. Dat geldt ook voor hen
die helpen bij evenementen. Je ziet iedereen genieten,

daar haal je veel energie uit. Je kunt achteraf zeggen: “Dit
hebben we met z’n allen samen gedaan.”
Marcel: Dat herken ik inderdaad ook. Ik heb altijd veel
vrijwilligerswerk gedaan en nog. De presentatie van de
inkomst van Sinterklaas, ben lang actief geweest tijdens
Carnaval en natuurlijk organiseren we jaarlijks het cultuurfestival H2O. Hebt u ook vrijwilligerswerk gedaan?
Burgemeester: Ja, zeker, ook als kind al. Ik kom uit een
gezin waarin we hebben geleerd dat je in een samenleving
niet alleen consumeert maar participeert. Echt mee doen!
Marcel: Hoe dan?
Burgemeester: Ik ben nooit ergens alleen maar lid geweest. Toen ik bij de tennisvereniging zat, hielp ik met de
toernooien mee. En zo kan dat binnen elke vereniging of
sportclub; niet alleen consumeren maar echt participeren.
Marcel: Van huis uit dus al meegekregen. Is dat niet vanzelfsprekend eigenlijk?
Burgemeester: Nee, hiervoor heb ik in Den Haag gewerkt,
in de Tweede Kamer. Daar heb ik gezien hoe een samenleving draaide met minder vrijwillige inzet. Dan beseffen we in
Helmond nog onvoldoende hoeveel vrijwilligers hier de stad
maken. We denken misschien dat het normaal is, maar als
je in het westen komt dan moet je bij wijze van spreken met
een zaklampje zoeken naar vrijwilligers.
Marcel: We zitten voor dit gesprek nu in de Fonkel, de
mensen hier zijn ook bijna allemaal vrijwilligers.
Burgemeester: Ja zeker, dit soort wijkgebouwen draaien
op vrijwilligers. Voor mij als burgemeester is openbare orde
en veiligheid ook heel belangrijk. De Buurtpreventieteams
bestaan uit vrijwilligers. We zorgen er met elkaar voor dat
de buurt veilig en leefbaar is.
Marcel: Dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Hoe heeft
u het afgelopen jaar eigenlijk beleefd?
Burgemeester: We hebben een moeilijk jaar achter de
rug, maar het heeft ook mooie dingen opgeleverd. Al die
mensen die zich hebben ingezet om iets voor ouderen te
doen. De duo’s die hebben staan zingen bij verzorgingstehuizen. Echt vanuit het hart, om mensen wat uit hun
eenzaamheid te halen. Dan krijg ik echt kippenvel.
Marcel: Ja dat doet echt iets met je. Ik was hier bij betrokken, als vrijwilliger (ha ha ha). We deden die outdoor
concerten en dan rijd je daarna met tranen in je ogen naar
huis. Wat hebben we dat goed gedaan, echt met ons hart!
Burgemeester: Ja, HULDE aan de vrijwilligers. Laten we
hopen dat we in 2021 weer kunnen rekenen op zoveel
mensen die zich inzetten. De cohesie, de samenhang in
onze stad, zo’n stad wil je toch? Daar kun je als burgemeester alleen maar trots op zijn.

DUIZEND MENSEN
ONDER JE…
In Helmond doen alle middelbare scholen
mee met de Maatschappelijke Stage (MaS).
Leerlingen lopen 30 uur stage bij een stichting,
vereniging of maatschappelijke organisatie.
Ze doen leuke nieuwe ervaringen op. Ze leren de samenleving
op een andere manier kennen en ervaren hoe het is om buiten
hun comfortzone vrijwilligerswerk te doen. LEV Helmond
verzamelt jaarlijks vacatures voor deze scholieren. Bijvoorbeeld
bij zorginstellingen, wijkhuizen, sportverenigingen, het dierenasiel,
de bibliotheek of Jibb+. Er zit ook altijd een ‘vreemde eend in
de bijt’; het onderhoud van een begraafplaats.
Leerlingen reageren in eerste instantie altijd een beetje lacherig
op deze MaS-vacature. Als 14- of 15-jarige ben je toch helemaal
niet met de dood bezig? Maar wat blijkt, juist deze stage heeft veel
leerlingen in de afgelopen 9 jaar een leuke leer/werkplek bezorgd
én voor velen zelfs een bijbaan. En, niemand kan zeggen dat hij
heeft gewerkt met 1.000 mensen onder zich…

Wat levert de stage op?
Volgens Laurens Noten, die verantwoordelijk is voor het beheer
van de begraafplaatsen aan de Molenstraat, in Brouwhuis
en Leonardus, is een maatschappelijke stage belangrijk voor
jongeren. Naast het kennismaken met verschillende beroepen en
het belang van vrijwillige inzet, heeft hij ook andere dingen zien
gebeuren. Bijvoorbeeld een leerling van de Praktijkschool die op
zijn 15e geen woord Nederlands sprak. Hij vervulde zijn stage met
een groepje jongeren op de begraafplaats en werd beloond met
een bijbaan. Door het contact met de anderen, leerde hij in een
jaar vloeiend Nederlands spreken! Hij heeft zich nog jarenlang met
veel plezier ingezet. Nu is hij volwassen en heeft een goede baan.
Dit is een mooi voorbeeld hoeveel impact de maatschappelijke
stage kan hebben op het leven van jongeren.
Fysiek bezig zijn in de buitenlucht, werken met graafmachines en
andere voortuigen, en leren leidinggeven aan andere stagiairs als
je er voor kiest langer te blijven. Dit zijn enkele dingen die je leert
als je stage loopt bij Laurens Noten.

Wil je ook werken met duizend mensen onder je?
Of zoek je een andere stage? Kijk dan voor meer informatie

Beluister de Ode van Marcel aan

op www.helmondvoorelkaar.nl/mas

de Helmonder. Scan de QR-code
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Vrijwilligerswerk
in cijfers

MENSEN MAKEN
DITISHELMOND

46% van de vrijwilligers op het online platform
helmondvoorelkaar doet voor het eerst
vrijwilligerswerk of voor het eerst in 5 jaar

mensen tussen de 35 en 45 jaar
doen het meest vrijwilligerswerk

Ditisonzewijk.nl en Omroep
Helmond zijn onder één dak verder
gegaan als DitisHelmond. Het is een
vrijwilligersorganisatie die met enkele
betaalde professionals de lokale
nieuwsvoorziening verzorgt. Al heel
wat vrijwilligers zijn actief. Lees hier
de verhalen van enkelen van hen.

de helft van de jongeren doet zeker
één keer per jaar vrijwilligerswerk

Harrie van den Boogaart
Radiomaker

het vaakst doen mensen
vrijwilligerwerk bij een
sportvereniging (14,5%)
mannen en vrouwen
doen vrijwel even vaak
vrijwilligerswerk
hoger opgeleiden doen over het
algemeen vaker vrijwilligerswerk.

de belangrijkste motieven van vrijwilligers
zijn ‘het leuk vinden om te doen’ (60%) en ‘het
fijn vinden om iets voor een ander te doen’ (54%).

bijna 200 jonge vrijwilligers
hebben zich in 2020 ingeschreven
voor een maatschappelijke
stage in Helmond

8 op de 10 Nederlanders wil graag een ander helpen

tussen 40% en 50% van 18+
doet vrijwilligerswerk

50% van de vrijwilligers op een online
platform is jonger dan 40 jaar

magazine mensen maken Helmond

vrijwilligers doen gemiddeld 4 tot 5 uur
vrijwilligerswerk per week
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schatting: 1,2 miljard
vrijwillige uren per jaar

vrijwilligers zijn gemiddeld ouder, hoger
opgeleid, autochtoon, drukker en ‘rijker’

er zijn ongeveer 20.000
geregistreerde vrijwilligers
in Helmond

(bronnen: CBS, NLvoorelkaar, NOV, Movisie, gemeente Helmond en GGD)

De presentatie en techniek van Sportradio
Helmond worden vaak verzorgd door
Harrie van den Boogaart. Hij doet dat samen met
Niek de Groot. Ze bellen in de live sportuitzending
met sporters, trainers en bestuurders.
Harrie: “Ik ben niet elk uur van de dag bezig met
de radio, maar toch zeker wel 25 tot 32 uur in de
week. En dat doe ik al 20 jaar met liefde en plezier.
Vroeger deed ik al radioprogramma’s met
Nederlandstalige muziek voor Radio Royal en
Omroep Eindhoven. Via een collega kwam ik
terecht bij Omroep Helmond. Muziek en sport zijn
altijd mijn hobby’s geweest. De laatste jaren is
daar ook de radiotechniek bijgekomen. Dat heb
ik moeten leren en ik vind het heel erg leuk om te
doen. Dit werk geeft me veel voldoening. Je kunt
altijd een beroep op mij doen, ik zeg niet gauw
nee. Op de radio breng ik de luisteraars plezier
met mijn muziek en geef ik ze informatie. Pas
herkende iemand mij in de supermarkt als ‘die
meneer van de Nederlandse plaatjes op de radio’,
dat vind ik leuk.”

Gerard Slegers
Cameraman

Anja Donkers
Giovanni en
Redactiemedewerker Jarmin Rollings
Radiomakers

“Vanaf mijn 19 jaar ben ik
professioneel fotograaf, eerst
in een fotostudio en daarna als
freelancer. Vervolgens ben ik een eigen
zaak begonnen met fotografie en de
laatste tien jaar ook met video. Helaas
heb ik de zaak moeten sluiten omdat
het financieel niet meer haalbaar was.
Stoppen was een moeilijk besluit, maar
het was helaas niet anders.
Van zelfstandige, waarbij je de afgelopen 35 jaar alles zelf hebt bepaald,
was het wel even slikken om voor alles
verantwoording af te moeten leggen aan
de uitkeringsinstantie. Via een kennis
kwam ik in gesprek met het digitale
platform Ditisonzewijk. Ik ben eerst mee
gaan lopen om te kijken wat zich daar
allemaal afspeelt. Al doende begon
het duidelijk te worden wat ik daar als
vrijwilliger met mijn ervaring zou kunnen
betekenen.
Ik ben nu anderhalf jaar werkzaam als
vrijwilliger en heb natuurlijk de fusie
met Omroep Helmond meegemaakt en
zie hoe de kwaliteit toeneemt. Ik was
gewend om als zzp’er alleen te werken
maar vind het heel prettig om in een
team te werken. Onlangs heb ik een
arbeidsovereenkomst getekend. Ik ben
financieel niet meer afhankelijk van een
uitkering en dat geeft mij een zeer fijn
gevoel.”

Nochi di Alegria is een
wekelijkse radioprogramma
met Zuid-Amerikaanse muziek, nieuws
en informatie uit Curaçao. Het programma wordt al drie jaar gepresenteerd door Giovanni en Jarmin Rollins
in het Nederlands en deels in het
Papiamento.

Ik ben sinds 2015 in de weer
voor Ditisonzewijk. Ik vond
het idee van Ditisonzewijk zo goed, dat
ik besloot mijn diensten aan te bieden.
De teksten kwamen indertijd nog met
fouten online en dat ligt wel gevoelig
bij mij. Mijn familie heeft de ‘afwijking’
dat we teksten die wemelen van de
fouten, niet meer kunnen lezen maar
alleen nog de fouten zien. Ik heb me
dus beziggehouden met het schrijven
van artikelen en het redigeren en
corrigeren van teksten.
Omdat ik 32 uur per week werk, doe
ik deze werkzaamheden voornamelijk
in de avonduren. De kick is om iets te
plaatsen, te delen op social media en
dan na een uurtje te zien dat zo’n duizend mensen (of meer) kennis hebben
genomen van jouw item. En natuurlijk
de reacties daarop.
De vrijwilligers met wie ik werk vormen
een leuk team. Het werk inspireert
me omdat je altijd op de hoogte bent
en blijft van (bijna) alles wat er in
Helmond speelt. En je deelt je kennis
met alle andere Helmondse inwoners.
Voor onze televisie-uitzendingen
schrijf ik met regelmaat de korte
stukjes tekst, waarmee we de filmpjes
aankondigen. Ook leuk, want ik heb
dan het nieuws uit eerste hand.”

Giovanni: “Met ons programma willen
wij de Antilliaanse gemeenschap
informeren en bewustmaken van de
mogelijkheden die er zijn om dingen
die je niet bevallen, te veranderen.
Wij kiezen voor een positieve insteek.
Daarom nodigen we gasten uit die iets
hebben bereikt en daar graag over
vertellen.
Ons geloof speelt een grote rol in
ons vrijwilligerswerk. We willen graag
mensen helpen om hen naar een hoger
plan te brengen, om hen te leren zichzelf te waarderen zodat ook anderen
hen gaan waarderen. Jarmin maakt
zich sterk voor de rol van vrouwen en
houdt avonden voor hen in HelmondWest. Ik organiseer het Vaderscafé en
salsa-avonden. We krijgen fijne reacties, daar doen we het voor.”

De club van DitisHelmond mag
groter worden. Er is steeds meer
te doen, op elk vlak. Interesse?
Meld je aan via info@ditishelmond.nl
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ANTON EN ZIJN VRIENDENGROEP
Anton is vrijwilliger bij
MEE De Meent Groep. MEE
biedt ondersteuning aan
mensen met een beperking,
zodat ze mee kunnen doen
in de samenleving. Anton
begeleidt een vriendengroep
van vijf mannen in de
leeftijd van 36-40 jaar.
Elke maand ondernemen
ze iets leuks met elkaar.

NARMAS GAAT MET
TON NAAR DE FILM
Maria, de moeder van Sander, vertelt dat
Sander heel blij is dat hij in zo’n fijne groep
terecht is gekomen. “Het is een gezellige
groep mannen bij elkaar. Het plezier spat
van de blije gezichten af, dat zie je wel op
de foto’s die Sander ons elke keer laat zien.
Doordeweeks werkt Sander hele dagen,
maar in de avonden en weekenden is hij
best eenzaam. We zijn via ORO al langer

“In 2017 ben ik bij MEE terecht
gekomen. Ik was Taalmaatje bij
LEVgroep en wilde er graag nog iets
bij doen. In de vacaturebank van LEV
(nu Helmondvoorelkaar) zag ik een
advertentie van MEE. Tijdens het kennismakingsgesprek bleek dat ze een
begeleider zochten voor een vriendengroep met mensen met een beperking.
Ze bleken al een groep te hebben, dus
ik kon direct aan de slag.
Bij de start verzon iedereen activiteiten
die we met de groep konden doen.
Iedereen had de bioscoop op zijn lijstje
staan, een prima activiteit om mee
te beginnen en elkaar beter te leren
kennen. De keer daarop zijn we naar
Dickensnight in Udenhout geweest,
daarna naar een tentoonstelling van
modelspoorbanen. Dat laatste leek
hen niet allemaal even leuk, maar
uiteindelijk was iedereen super enthousiast en hebben we er wel vier
uur rond gelopen!”

op zoek naar een maatje voor hem, tot nu
toe wil dat nog niet lukken helaas. Sander
ziet er elke maand echt naar uit om met de
vriendengroep op stap te gaan.”
Wil jij maatje worden van
Sander? Neem contact op

magazine mensen maken Helmond

“Ik vind het fijn om naast mijn betaalde werk ook als vrijwilliger iets voor
een ander te kunnen betekenen”, vertelt Narmas. “Ton vindt het leuk als ik
op bezoek kom, als we samen naar de bioscoop gaan of naar het theater.
Daar geniet hij van, dat zie ik. En dat maakt mij ook weer blij.”

met ORO

Zelf zoekt Anton op internet naar van
alles dat hij met de groep kan gaan
doen. Ook komt de groep zelf met
allerlei voorstellen. “We hebben al veel
verschillende dingen gedaan. Fietsen,
bowlen, wandelen met de hond, uit
eten, een boottochtje in de Biesbosch,
Escaperoom en MindMistery. Laatst
hebben we een motortocht gemaakt
op E-choppers in Meijel. Iedereen
vond het fantastisch. Zelf vind ik onze
uitstapjes ook leuk. Ik doe dingen die
ik anders nooit doe, bovendien geniet
ik ervan dat zij er allemaal zo veel
plezier aan beleven.”

honderduit. Maar contacten leggen en
onderhouden vinden ze allemaal moeilijk.
Binnen de groep ontstaan geen hechte
vriendschappen, maar ze hebben veel
plezier samen en helpen elkaar. De
vriendengroep is voor ieder waardevol.
Dat de groep al een aantal jaar in deze
samenstelling bestaat, zegt genoeg.”

de maatschappij. Toen ik destijds
de vacatures bekeek, zag ik dat er
enorme behoefte aan vrijwilligers was!
Ik had me voorgenomen om een dag
in de week te besteden aan vrijwilligerswerk. Inmiddels doe ik meer, ook
omdat de vriendengroep altijd in het
weekend is. Ik begeleid een alfabetiseringsgroep bij het ROC en ben net
bij LEVgroep begonnen als maatje van
een kwetsbare wijkbewoner.”
Meer informatie
Vrijwilligers bij MEE kunnen
het verschil maken in het leven
van mensen met een beperking.
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Narmas Rejaan (30)
is sociaal werker. Vrij
willigerswerk doet hij bij
ORO. Niet op vaste tijden,
niet op vaste dagen, maar
af en toe. Narmas is één
van de flexvrijwilligers die
een waardevolle bijdrage
leveren aan het levens
geluk van de cliënten van
ORO. Hij gaat regelmatig
op stap met Ton.

“De vriendengroep is heel divers”,
vertelt Anton. “Twee van de
deelnemers hebben een beperking
waardoor ze bij ORO wonen. Beiden
zijn super vrolijk en genieten volop
van alles wat we samen ondernemen.
De andere drie wonen op zichzelf en
hebben een baan. Je merkt niet direct
dat ze een beperking hebben. De één
is erg introvert, de ander praat juist

Natuurlijk doe je vrijwilligerswerk
voor een ander, maar je krijgt er ook

Flexvrijwilliger
Ton is cliënt bij ORO. Het contact tussen de twee ontstond tijdens een
stageperiode. “Mijn ouders werken bij ORO dus die stageplek was snel
gevonden”, legt Narmas uit. “Het contact met Ton was meteen goed. Het
klikte. Hij gaf aan dat hij het leuk vond om met mij dingen te doen.”
Toen gevraagd werd of Narmas bezoekvrijwilliger van Ton wilde
worden, twijfelde hij. “Ik doe graag dingen met mijn vrienden en ik heb
onregelmatige diensten, dus elke week iets afspreken met Ton, dat zat
er niet in.” Geen probleem, vond ORO. Integendeel. “Bij ORO willen ze
ook graag vrijwilligers die ze af en toe kunnen bellen voor een bepaalde
activiteit of zoals ik, die af en toe iets met een cliënt willen doen. Toen heb
ik meteen ja gezegd.”
Samen genieten
Sindsdien belt Ton Narmas regelmatig op. “Soms kan ik wel, soms niet.
Ik vind dit een mooie manier om vrijwilligerswerk te doen. Dat weet Ton
ook en dat vindt hij prima. Het is helemaal niet tijdrovend. Vrijwilligerswerk
hoort er wat mij betreft gewoon bij. Ik zie het als een moment om even stil
te staan bij de vraag wat je kunt doen voor een ander. En vaak is dat meer
dan je op het eerste gezicht denkt.”

veel voor terug. Het is leuk, je leert

Vrijwilligerswerk na pensionering
Anton wilde zich altijd al maatschappelijk
inzetten, maar door zijn drukke baan
is het er nooit van gekomen. “Toen ik
gepensioneerd was, wilde ik dat graag
alsnog gaan doen, iets terugdoen voor

nieuwe mensen kennen en doet

ORO is gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding

inspirerende ervaringen op. MEE

van mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelings

heeft diverse vrijwilligersvacatures

achterstand. Je kunt bij ORO terecht voor: wonen en slapen,
eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije

in de regio. Meer informatie vind je
op www.meedemeentgroep.nl.

scan de code

tijd. Meer weten? Kijk op: www.oro.nl/vrijwilliger-worden of bel

Kijk direct of er een vacature

voor meer

met vrijwilligerscoördinator Meike van Erp voor meer informatie

voor jou tussen staat!

verhalen

(0492-530053).
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Fototentoonstelling

FLEXIBEL, MODEWOORD
OF HANDIG VOOR JOU?
Flexibel vrijwilligerswerk, je hoort het steeds
vaker. Is het een modewoord of juist heel
handig voor jou? Ben jij iemand die flexibel
aan de slag wil? Wat levert het op? En vooral,
hoe regel je dat?
Door jezelf eenmalig of voor een kortere periode in te
zetten voor een organisatie, leer je die organisatie en de
mensen kennen en kun je de sfeer proeven. Daarnaast help
je de organisatie natuurlijk! De activiteit is uitgevoerd, de
cliënten hebben extra aandacht gehad, er ligt een project
plan of de ruimte is geschilderd. Zo gevarieerd is flexibel
vrijwilligerswerk.
Uit onderzoek blijkt dat circa 25% van de mensen die op dit
moment geen vrijwilligerswerk doen, dit wel zouden doen als
ze hun tijd flexibel in kunnen zetten. Flexibel vrijwilligerswerk
is ideaal voor mensen die zich graag voor een ander inzetten,
maar zich liever niet voor langere tijd willen binden.

Hoe doe je flexibel vrijwilligerswerk?
Via Helmond voor Elkaar. Hier vind je eenmalige
vrijwilligersactiviteiten zodat je wat kunt proberen.

Pak een project op. Hier zit een duidelijk begin en eind aan.
Stel een voorlichtingspakket samen, organiseer een festival, bedenk
een social media aanpak of stel een verbeterplan op. Als het klaar is,
is het klaar.

Werk in estafettevorm. Edward Molkenboer van
Koffieschenken: “Ik vroeg of mensen vier uur van hun leven wilden
doneren door koffie te drinken met eenzame ouderen. De eerste
keer voor twee uurtjes alleen. De tweede keer gaat er iemand mee,
die neemt het over en zoekt weer een opvolger. Zo krijgen eenzame
ouderen als in een estafette, continu bezoek.

Een kant-en-klare optie is NLdoet. Op de website
(www.nldoet.nl) vind je allerlei opties om een eenmalige

magazine mensen maken Helmond

vrijwilligersklus te doen. Het is een landelijke actie dus je kunt
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klussen door het hele land uitvoeren, waar en met wie je maar wilt!

Louise Willems-Croese (60) doet
flexibel vrijwilligerswerk!

22 maart t/m 31
december 2021
Openluchtgalerie Smalle Haven, onder de Kasteeltraverse

Louise zet zich flexibel in bij verschillende
organisaties in Helmond. Ze is gastvrouw
bij het Mantelzorgcompliment, Meet &
Match bijeenkomsten en ze helpt mee bij
het Kasteel van Sinterklaas. Ze werkt als
taalvrijwilliger en sinds kort biedt ze
hand- en spandiensten in het Elkerliek
ziekenhuis op de COVID-afdelingen.
We vroegen Louise waarom zij dit doet, of flexibel
vrijwilligerswerk handig is en wat al haar inzet
haar oplevert.
“Vrijwilligerswerk kies ik uit omdat ik het leuk
vind om te doen. Altijd als ik ergens binnen stap,
is er direct een teamgevoel. Samen ga je iets
betekenen voor een ander. Of dat nu iets vrolijks
brengen is, zoals bij Sint, of echt hulp geven zoals
in het Elkerliek. Elke keer iets nieuws is leuk,
zeker als mijn inzet zo gewaardeerd wordt.
Ik krijg er veel voor terug. Ik leer zelf ook van
alles. Je leert mensen niet alleen de taal, maar je
hoort zelf ook veel meer, je verbreedt je gezichtsveld. Bij alles wat ik doe, heb ik veel contacten
met mensen, daar word ik blij van.
Ik plan mijn vrijwilligerswerk op de dagen dat ik er
tijd voor heb. Als het Sinterklaastijd is, staat mijn
andere vrijwilligerswerk even op een lager pitje.
Dat spreek ik zo af en dat kan altijd wel.

Natascha Geubbels, bestuurslid
en secretaris Vereniging
Wijkbeheer Binnenstad

deze mensen
maken
Helmond

Langdurig flexibel kan ook! Denk aan een rooster wat je
met een groep mensen samen vult of activiteiten waar je jezelf op in
kunt delen. Dat kan bijvoorbeeld vaak bij buurthuizen, een speeltuin
of een eetpunt in de wijk.

De Tijdveiling. In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet vindt er
in Helmond en omstreken een tijdveiling plaats waar je jouw tijd kunt
inzetten bij een maatschappelijke organisatie. In het begin van dit
magazine vind je hier meer informatie over!

Als ik afspreek dat ik kom, dan ben ik er. Altijd!
Mensen verwachten me en rekenen op me, daar
moet je niet te gemakkelijk over denken. Maar dat
ik steeds leuke dingen uit kan zoeken om te doen,
is wel een groot voordeel. Mensen zeggen wel
eens dat ik overal op afstap, precies, waarom
niet hè?!”

Portretten door M&M fotografie

Portretten van mensen die
zich vrijwillig inzetten voor
de stad en haar inwoners

ORGANISATIES

Tijdens de jaarlijkse MVOdag leveren onze medewerkers
een bijdrage aan het verbeteren
van onze leefomgeving. Het
geeft een goed gevoel om samen
iets voor anderen te doen.
Medewerkers ervaren het als
bijzonder om dit via de
werkgever te mogen doen.”

manieren connecties leggen met de
wereld om ons heen. We brengen
graag onze bewoners in contact met
wijkbewoners en medewerkers van
bedrijven. Ze fleuren echt op van
deze andere gesprekken, tegelijkertijd vinden mensen van buiten het
leuk om te zien hoe het er bij ons aan
toe gaat. De budgetten in de zorg
zijn krap, ook in dat opzicht is alle
hulp welkom, zowel extra handen als
giften in geld of natura.”

Elk jaar is
het jaar
van de
vrijwilliger
Een paar maanden geleden
– midden in coronatijd –
mocht ik namens het college van B&W
een vrijwilligerspenning uitreiken aan
Fried Rijkers. Meneer Rijkers werd toen 90 jaar. Negentig! En nog steeds actief

Edgar van Ginkel, directeur Reynaers
Aluminium B.V. en Roval Aluminium B.V.

als vrijwilliger. Voor de fietsvierdaagse, als collectant, in het onderhoud van het
kerkhof. Ik was daar diep van onder de indruk, en die penning had hij dan ook
méér dan verdiend.

MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN
ONDERNEMEN: ÉÉN
DAG VOOR HELMOND

magazine mensen maken Helmond

Veel maatschappelijke organisaties in
Helmond hebben het al eens mogen
ervaren. Een dag lang inzet van een team
dat helpt met een klus of een sociale
activiteit. Jaarlijks gebeurt het in maart
tijdens NLdoet. Organisaties melden een
klus of activiteit aan waarop mensen zich
inschrijven om een dagje te helpen. Ook
bedrijven melden zich aan om samen met
collega’s mee te doen.
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Uitzendbureau Olympia kwam zo terecht bij
Keyserinnedael. Met hun team maakten ze een maaltijd klaar voor bewoners, terwijl een andere ‘hulpploeg’
de groene aanslag op de buitenplaats te lijf ging. Kim
Bombeeck, locatiemanager van Keyserinnedael is maar
wat blij met al die extra hulp. Ook die keer dat Reynaers
Aluminium B.V. en Roval Aluminium B.V. een dag kwamen
helpen. “Het waren super enthousiaste mensen. Ze vroe
gen me wat ze me uit handen konden nemen. Ze hebben
een houten afdak voor ons gemaakt en de recreatiezaal in
de verf gezet. Ze zijn ook met enkele bewoners een dagje
naar Dierentuin Europa geweest. De bewoners genieten
echt van zo’n dag én van een fris geschilderde omgeving.

Ook de medewerkers van Reynaers en Roval genieten
ervan, ze zien dat hun bijdrage heel waardevol is.”

Nu was meneer Rijkers met z’n 90 jaar voor mij wel heel bijzonder. Maar eerlijk
gezegd ben ik altijd onder de indruk, als ik zie hoeveel vrijwilligers in Helmond
actief zijn. Hoeveel werk deze mensen verzetten, op zó veel verschillende fronten.

Reynaers en Roval zijn een mooi voorbeeld van bedrijven
die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
hoog in het vaandel hebben. Jaarlijks organiseren ze een
MVO-dag waarop medewerkers zich een dag inzetten
voor maatschappelijke projecten die hun collega’s eerder
hebben aangedragen. In Helmond hebben Reynaers en
Roval zich bijvoorbeeld al eens ingezet bij Kindcentrum
De Bundertjes, basisschool De Hilt, KWBO Helmond en
bij verschillende locaties van De Zorgboog.
Cindy van der Heijden verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse MVO-dag bij Reynaers en Roval:
“Onze collega’s mogen projecten aandragen waar ze zelf
enthousiast over zijn en die onze hulp echt goed kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld een verpleeghuis in hun omgeving
of een kinderboerderij waar iemand met zijn kinderen komt.
Ze dragen de projecten voor, waarop collega’s hun voorkeur doorgeven. Op de dag zelf vliegen we in verschillende
groepjes uit naar alle projecten. Heel leuk, want je werkt
met collega’s samen waar je anders niet dagelijks mee te
maken hebt. Onze organisatie bestaat namelijk uit twee bedrijven, die op zo’n dag samen aan de slag gaan. Zo leer je
elkaar op een andere manier kennen. Aan het eind van de
dag komen we allemaal samen en wisselen we ervaringen
uit. Heel leuk om te horen wat iedereen heeft meegemaakt
en hoe zinvol de dag is geweest.”

En als je het daar met ze over hebt, dan zeggen ze steevast: “dat stelt toch niks
voor”. Ze doen het graag. Omdat ze het zo leuk vinden om te doen. Of omdat ze
vinden dat het gewoon nodig is.

LEV Helmond bemiddelt tussen
bedrijven en maatschappelijke
organisaties. “We hebben een
lijst activiteiten bij uiteenlopende
organisaties in Helmond en directe
omgeving. Zo kun je met je team
bijvoorbeeld een dagje tuinieren
bij De Bundertjes of meehelpen in
een van de Helmondse speeltuinen.
Zelf zijn we na de zomer in de
Stiphoutse bossen dennetjes gaan
plukken met het IVN. Zo hebben we
wat gedaan aan natuurbehoud, iets
geleerd over de planten en bomen
én gezellig met elkaar gekletst”,
aldus Renske en Simone, die zich
binnen LEV Helmond bezighouden
met maatschappelijk betrokken
ondernemen.
Ook interesse om je samen met
collega’s of vrienden een dag(deel)
in te zetten voor Helmond?
Bekijk de ‘teamuitjes’ op

Jos Mies locatiemanager van de Pannehoeve was ook blij
met de hulp van dit bedrijf. “We streven er naar dat we geen
op zichzelf staand complex zijn maar dat we op allerlei

www.helmondvoorelkaar.nl of neem

Maar laat ik hier nog maar eens benadrukken: het stelt wél iets voor. Heel veel
zelfs! Zonder onze vrijwilligers zijn we nergens. Zonder hen zou onze stad niet
draaien. Wat mij betreft verdienen ál onze vrijwilligers het om in het zonnetje gezet
te worden. Niet één keer, maar het hele jaar. Dit jaar is officieel het jaar van de
vrijwilliger – maar voor mij is élk jaar het jaar van de vrijwilliger.”

Harrie van Dijk Wethouder gemeente Helmond

PRIJSVRAAG
Waar vind je de meeste
vrijwilligers in Helmond?
Op vijf locaties in Helmond hangt het klavertje vier van LEV.
Deze locaties zijn de plekken waar de meeste mensen zich vrijwillig
inzetten voor de samenleving. Het eerste klavertje vind je op de
plek waar 800 vrijwilligers van LEV Helmond geregistreerd staan...

Heb je het klavertje gevonden?

Op de achterkant van het eerste klavertje vind je een hint naar het
volgende klavertje. Vind jij ze alle vijf? Maak foto’s van alle gevonden
klavertjes en mail ze naar vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl.
De eerste tien goede inzendingen krijgen een verrassing.

contact op met LEV Helmond
www.levhelmond.nl/vrijwilligerswerk.
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BEWONERSINITIATIEVEN
VERBETEREN DE LEEFBAARHEID
De gemeente voert allerlei taken uit voor haar inwoners. Zoals handhaving van wetten,
huisvuil ophalen of bestemmingsplannen maken. Als jij als inwoner een idee hebt voor
jouw wijk of buurt, kan de gemeente je hierbij ondersteunen. Een idee van inwoners om
de leefomgeving te verbeteren, heet een burger- of bewonersinitiatief. Een buurtcoach
helpt je met het realiseren van je plannen.
Ook in Helmond kennen we veel voorbeelden van bewonersinitiatieven. Bewoners zetten zich vrijwillig in voor
hun buurt, met ondersteuning van de gemeente of een buurtcoach van LEV Helmond. Een greep uit de mooie
initiatieven van 2020:

In de buurt Hertenlaan (Brouwhuis)
hebben bewoners een initiatief opgezet
om de speelplek aantrekkelijker te
maken. De buurt heeft hier subsidie
voor aangevraagd en gekregen.
De plek is een impuls voor spelen,
natuureducatie en biodiversiteit
geworden. Heel mooi!

vrijwilligers de driegangenmaaltijden
aan huis. Naast het eten was natuurlijk
het praatje bij de voordeur ook erg
belangrijk. Hierdoor blijft de verbinding
met de mensen die van het Eetpunt
afhankelijk zijn.

magazine mensen maken Helmond

Jaarlijks wordt in het centrum
Halloween groots gevierd. Wat
begon als een klein initiatief in het
Zonnekwartier, is uitgegroeid tot een
evenement dat in de hele binnenstad
te beleven is. Kinderen worden
geschminkt, er is een tocht langs
griezelig versierde huizen en een
heuse verkiezing van het griezeligst
verklede personage. Hopelijk kan
dit in 2021 weer doorgaan!
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In de Barrierlaan (Mierlo-Hout)
hebben bewoners een Burendag
georganiseerd. Voor dit deel van de
wijk een hele mooie, positieve stap! Er
was een gezellig koffiemoment en alle
aanwezigen kregen een vaste plant om
de buurt op te fleuren.

In de Westwijzer (Helmond West)
kon het Eetpunt ‘Uit en Thuis’ door
corona niet meer fysiek doorgaan.
Waar normaal 40 tot 50 mensen
kwamen eten, gooide de Westwijzer
het roer om en bracht de kok met

In Wijkhuis de Brem zijn drie
vrijwilligers op eigen initiatief gestart
met een huiskamerproject voor
eenzame ouderen. Er waren vanuit
vrijwillige maatjes en buurtcoaches in
Helmond Oost signalen over een grote
groep ouderen, die met eenzaamheid
kampt. Samen zijn ze gaan kijken of
een huiskamergroepje in het wijkhuis
de eenzaamheid kan verlichten.
Nu komt een aantal senioren elke
donderdagmiddag samen en zorgen
de vrijwilligers voor een gezellig
samenzijn.

Op het Zangershof in de Binnenstad
vonden de kinderen dat hun speelveld
twee voetbalgoaltjes nodig had. Ze
hebben een brief geschreven en
handtekeningen opgehaald voor de
burgemeester. Uiteindelijk heeft de
buurtcoach van team Binnenstad een
middag georganiseerd waarop de
kinderen konden aangeven hoe hun
speelveldje verbeterd moest worden.
In het voorjaar van 2020 zijn
voetbalgoaltjes en een duikelrek
geplaatst en heeft een stuk gras
plaatsgemaakt voor een wilde
bloemenstrook voor de insecten.

LEV Helmond
helpt graag
bij jouw
vrijwilligerswerk!
Vrijwilligerswerk vraagt
soms om zaken die je niet
direct weet of kunt. Je kunt
niet alles weten, zeker wanneer je er niet voor geleerd
hebt. Dan zijn er gelukkig
mensen die met je mee
willen denken of trainingen
of workshops aanbieden
die je verder helpen.
LEV Helmond helpt vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven en
mensen die zich vrijwillig inzetten bij
het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit gebeurt door workshops te
geven in groepen, beschikbaar te zijn
voor kleinere vragen, te ondersteunen
bij ontwikkeltrajecten of mee te zoeken
naar financiering van een activiteit of
project. Maar ook door vrijwilligers van
verschillende organisaties bij elkaar te
brengen zodat een netwerk ontstaat
van mensen die elkaar verder kunnen
helpen of die je kunt benaderen voor
een gouden tip. Dit kunnen ook experts uit het bedrijfsleven, onderwijs
of overheid zijn.

Neem eens contact op om te zien
wat de mogelijkheden voor jouw
Ben jij na het lezen van deze

organisatie zijn!

initiatieven geïnspireerd geraakt?

Vrijwilligerswerk Helmond bestaat

De buurtcoaches van LEV Helmond

uit een team van adviseurs met

staan klaar om je op weg te helpen

kennis en ervaring in uiteenlopende

en jouw project van de grond te

vakgebieden. Bereikbaar via:

krijgen!

vrijwilligerswerkhelmond@levgroep
of bel 0492 59 89 89.

www.levhelmond.nl

www.levhelmond.nl/vrijwilligerswerk.

LEV Helmond begeleidde afgelopen jaar vrijwilligers van Ouders en Jeugdzorg bij het maken
van een projectplan en het vinden van financiering. “De adviseur hield ons echt bij de les. Om
de paar weken hadden we een overleg, waarin
zij duidelijk maakte welke stappen we konden
nemen. In een vrij korte periode hebben we
een prachtig plan neergezet.”

De dierenambulance had een aantal vragen
op het gebied van externe communicatie. Ze
wilden de website vernieuwen en Facebook
beter gebruiken. Op locatie kregen ze een
dagdeel advies op maat. “De sessie met de
adviseur heeft ons inzicht gegeven in de
mogelijkheden. We hebben onze doelstellingen
helder geformuleerd en keuzes gemaakt. Dit
alles heeft geresulteerd in een goede website
en een dynamische werkwijze waarbij we de
respons continu zien toenemen.”

Organisaties en initiatieven krijgen ook ondersteuning bij praktische vragen. Na ruim 25 jaar
hield de fysieke wijkkrant St. Anna op te bestaan en was er hulp nodig bij het opzetten van
een digitale wijkkrant. “LEV Helmond heeft mij
wegwijs gemaakt in het programma Mailchimp.
Nu, drie jaar later, hebben we opnieuw gekeken
wat er makkelijker en beter kan. Het was fijn
dat ik al mijn vragen kon stellen en ik weer een
hoop handigheidjes heb geleerd.”

Een bestuurslid van Stichting Truckersday
en HVV Helmond 1899, volgde New Leaders,
een reeks interactieve trainingen voor
nieuwe bestuurders en betrokken inwoners.
Ook volgde hij losse trainingen via
www.lerenmetlev.nl. “De leermomenten die
ik bij LEVgroep heb genoten, hebben mij
veel kennis, ervaring en een nieuw netwerk
opgeleverd. Ik ben hier heel blij mee en maak
er ook heel veel gebruik van. De goede,
duidelijke, leuke én gezellige manier van les
geven, heeft ook meegeholpen dat de lessen
met plezier te volgen waren. Ik heb er nog
dagelijks plezier van in de besturen waarin ik
actief ben, maar ook in mijn dagelijks leven.
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ORGANISATIES

All2gether, AMASC, Amnesty International, Annatheater, Art ORO, Artschool, Badmintonverenigingen, basisscholen, Begraafplaats
Leonardus, Residentie Brouwhorst, Bejaardenvereniging de Goede Herder, Belangenverengingen, Kerken, Bibliotheek, Bijzonder
Jeugdwerk, Biljartclubs, Boeremert Brouwhuis, Brandweer, Braverun, Buur ‘n Buur werkplaats, buurthuizen, Buurtverenigingen,
Cantimond, Care extra, Care for you, Caritas 0492, Carnavalsverenigingen, Carolus Borromeus College, Centrum Jeugd en Gezin,
Centrum voor Historisch landschap en natuur, Coder Dojo, Combinatie Jeugdzorg, Comité Open Monumentendag, Commissie
Schoolvoetbal, CultuurContact, D.S.P. Mierlo-Hout, Dagelijks Leven het Hurkhuis, Dahliatuin Helmond, Dansgroepen, DBC Sandre,
De Cacaofabriek, De Combinatie, DitisHelmond, Jeugdgroep Boddaert, De Duifjes, De Groene Campus, De Koning, MEE De Meent

Vrijwilligerscoördinatoren Nancy
Cortenbach (de Zorgboog) en Anja
van Bergen (Savant Zorg) vertellen
enthousiast over de bijzondere rol van
vrijwilligers in hun organisaties en de
vele mogelijkheden die er liggen.

Hoeveel vrijwilligers werken
er bij jullie?

Vrijwilligerscoördinatoren
Nancy Cortenbach en
Anja van Bergen:

magazine mensen maken Helmond

Vrijwilligers
zijn de kers
op de taart!
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Bij de Zorgboog en
Savant Zorg werken
meer dan tweeduizend
vrijwilligers elke dag
met hart en ziel. Met
hun ondersteuning van
cliënten én verzorgenden
vormen zij een belangrijke
schakel in de zorg en
welzijn. Vrijwilligers
van beide organisaties
krijgen hier veel voor
terug: dankbaarheid van
cliënten, sociale contacten
met andere mensen, een
zinvolle daginvulling en
veel gezelligheid. Boven
dien kan vrijwilligerswerk
een opstapje naar een
betaalde baan zijn,
bijvoorbeeld in de zorg.

“Bij de Zorgboog 1200 en bij Savant
Zorg meer dan 800, waarvan er
gezamenlijk ruim 600 vrijwilligers in
Helmond actief zijn. Savant en de
Zorgboog werken veel samen. Hiervan
plukken onze vrijwilligers de vruchten.
Zo investeren onze organisaties in
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en begeleiden diegenen die
via vrijwilligerswerk de opstap naar
een betaalde baan willen maken.
Hierin trekken we actief op met het
Stadsleerbedrijf en jobcoaches.”

Wat doet een vrijwilliger?
“Bij Savant en de Zorgboog is veel
mogelijk. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij de dagelijkse activiteiten op
kleinschalig wonen waar cliënten met
dementie verblijven, in het restaurant
tijdens het klaarzetten van maaltijden
of tijdens het koffie schenken. Ook
worden zij maatje van één van onze
cliënten waarmee ze een praatje of
een wandeling maken. Maar vrijwilli
gers kunnen evengoed knutselactiviteiten verzorgen of licht-verzorgende
taken uitvoeren. De vrijwilliger bepaalt
dit grotendeels zelf.”

Hoe weten jullie wat een
vrijwilliger wil?
“Voor een goede match is het
belangrijk dat we op de hoogte zijn van
de motivatie, wensen en persoonlijke
kwaliteiten. Kortom, waar worden

vrijwilligers blij van? Als we dit helder
hebben, koppelen we dat vervolgens
aan de wensen en behoeften van
onze cliënten. Zo ontstaat een
optimale match, waarbij vrijwilligers
in goed overleg kiezen voor de
organisatie én locatie waar zij zich
het prettigst bij voelen. Werkgeluk is
immers een belangrijke drijfveer voor
de vrijwilliger.”

Waarom zou iemand zich
bij jullie aanmelden als
vrijwilliger?
“Vrijwilligers zijn de kers op de taart!
Hun inzet stimuleert de positieve ge
zondheid van onze cliënten. Daarom
dragen we vrijwilligers op handen en
regelen allerlei aangename activiteiten. Zo geven we leuke workshops,
interessante scholing en jaarlijks
een supergezellig vrijwilligersfeest.
Uiteraard zetten we onze jubilerende
vrijwilligers ook in het zonnetje.
Regelmatig horen we dat vrijwilligers
altijd welkom zijn, zich helemaal
thuis voelen in ons warme nest en
vaak complimenten krijgen. Een
mooiere pluim kun je niet krijgen!? De
Zorgboog en Savant Zorg ontvangen
vrijwilligers dan ook met open armen
en zorgen ervoor dat ze met veel
plezier hun werk kunnen doen.”

groep, ORO, De Notenkrakers zang- en amusementsvereniging, De Waard, De weblog van Helmond, Dierenambulance en Dierenasiel,
Dierenweides, Digitale Beeldgroep Isosensori, Dr. Knippenberg College, Dweilorkest Bleu Band, Filatelistenvereniging De Helmveste,
EHBO Verenigingen, Elkerliek Ziekenhuis, Fair Play, Fanfares, Festival H2O, Fietsvierdaagse, EDAH Museum, Fotoclubs, Gehandicapten
Overleg Helmond, Gehandicapten
Sport

Gewest

Helmond,

GGD

Brabant, Groei en Bloei, Groen4Life,
Gymnastiekverenigingen,

H.A.C.

Helmondse Atletiek Club, H.T.35

waar maken
mensen
Helmond

Turnvereniging, H.W.C. De Helmvaarders, Handbalverenigingen,
Harmonie Amicitia Brouwhuis, Hart voor minima, Hart Comité
Helmond, HBC Phoenix, Heemkundekring Helmond-

Peelland, Helicon Opleidingen, Helm Trails, Helmond
Jong 2 Gether, Helmond Marketing, INEDProjects,
Koren,

Muziekverenigingen,

Golfclub

Overbrug,

Hondensportvereniging, Helmondse Liederentafel

‘t Akkoordje, Model Vlieg Club, Modelboten Club Amfibie, Tennisverenigingen, Zwemverenigingen, Helmtrails, Het Beginstation,
Hockey Club Helmond, Hogeschool de Kempel PABO, Home Start Helmond, Homecomputermuseum, Hospice en logeerhuis
Valkenhaeghe, HPC De Warande, Huac Petanqueclub, Huize D’n Herd, Humanitas Helmond, IKC Mondomijn, Inloophuis de Cirkel,
Invalidenbond Bond Helmond, Islamitische Gemeenschap Al Fadjr, Islamitische Nederland-Helmond, IVN Helmond, Jan van Brabant
college, Jeu de Boules verenigingen, Jeugd Ontspanningsclub JOC Leonardus, Jeugdschaakclub De Pionier, Jeugdvereniging
De Vonk, Jeugdzeilvereniging Berkendonk, Jobfactory, Jongeren Mierlo-Hout/Minor, Judovereniging Mierlo Hout, Karate-Do
Sleegers, KBO’s, KBWO Brouwhuis, Kidsklup, Handboogverenigingen, Kinderboerderij De Veldhoeve, Kindervakantievertier en
Kindervakantieweken, Kisi kinderkoor, KoBra, Korfbalvereniging OEC, Kringloopwinkel, KWF kankerbestrijding, Leger des Heils
Perron 3, Literair café, Lopersgroep Brandevoort, Lunchroom de Keyser, MAACH Sportvereniging, Modelspoorclub Oost-Brabant,
Motorclubs, Mulo Honk- en Softbal, Museum Helmond, Natuurtuin De Robbert, NK jongleren, NVVH Vrouwennetwerk, ODAC, Omzien
naar Elkaar, Ons Theaterke, Openlucht Galeries Helmond OGH, Littie of Littienie, Pabo Zanggroep, Parochies, PCOB, Peelland Dart
Bond, Phileutonia, Politiehondenverenigingen, Pony en Paardensportvereniging, Popkoor Kolok, Postduivenvereniging De Telegraaf,
Praktijkschool Helmond, PV de Telegraaf, PVGE Helmond, R.K.S.V. Mulo, Recreanten Volleybal Club RVC, Reddingsbrigade De
Reddingsklos, Repair cafés, Reptielenvrienden Helmond, RKPVV Helmond, RKSV Mierlo-Hout, ROC Ter AA, Ruilwinkel Humanitas,
S.C. Helmondia, S.V. Rood-Wit 62, Samba percussieband Brandeleros, Samenloop voor Hoop, San Marcos Helmond St., Savant
Zorg, Gilden, Scouting, Seniorenharmonie T.O.V., Seniorenvereniging De Rijpel, SIC Helmond, Islamitisch Centrum Helmond, SMO
Helmond, Sociëteit Gezelligheid, Speeltuinen, Sportschool Toga Rashi, Duofietsen, Stadshobbycentrum Het Baken, Stadstuin
Helmond, Achterstevoren, Beheer Carat Paviljoen, Comité Turks Centrum, Dichterskring Helmond e.o., Dickensnight Brandevoort,
Dierdonkdagen, Draaiorgels Helmond, Hart voor Brouwhuis-Rijpelberg, Helmond Ontvangt, Helmond Sport, Helmondse Volkstuinen,
Helpus AUT, Industrieel Erfgoed Helmond, Intercultureel Belang, Jan Visser Dierenparken, Jan Visser Museum, Jibb+, Kadowinja,

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

Kunstkwartier, Lambertus Concerten, Leergeld, Lief, Meedoen Helmond, Voetbal, Monumenten Werkgroep Helmond, Nieuwjaarsduik,

Dat kan! Aanmelden is heel

Ouders en Jeugdzorg, Rally Team Brabant, Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout, Showband Helmond, Sinterklaasstad Helmond,

eenvoudig. Ga naar de website van

Speel je mee, Sporten en Bewegen Brandevoort, Stadsgalerij, Super Sociaal, SWZ, ‘t Tienerhuis/Skatepark, Theo Driessen

de Zorgboog (www.zorgboog.nl) en

Instituut, Triathlon Helmond, Truckersday, Urban Matterz, Variété-Show Jacona, Vluchteling als Naaste, Vrienden Robustelly

klik op het kopje ‘werken en leren’

Orgel, Wijkhuizen, Wijkkranten, Wijkraden, Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant, Swift Helmond, Tafeltennisverenigingen, Terre des

of Savant Zorg (www.savant-zorg.

Hommes, Theater ‘t Speelhuis, Theaterschool St. Annatheater, Thuis bij Mientje, Toneelverenigingen, Tourclubs, Tuinvereniging

nl) en klik op het kopje ‘Vrijwilligers’

De Hort Op, Turkse Moskee ISN Fatih, Twirlgroep Imagination, VC Polaris, Veilig Verkeer Nederland, Vereniging De Snelle Shuttle,

bovenaan de homepagina. De rest

Vereniging Helmondse Amateur Boksers HAB, Reuma Actief de Peel, Stadscompetitie Helmond Biljarten, VERON, Wijkbeheer

wijst zich vanzelf. We heten je alvast

Binnenstad, VIPE, Vlisco Museum, Voetbalverengingen, Vogelverenigingen, Volksuniversiteit, Volleybal IDEM, Vrouwenraad

hartelijk welkom!

Helmond, Wijkverenigingen, Zanggroepen, Zij Actief, Zonnebloem, Zorgboog Zorgtuinderij De Bundertjes, Zuiderbos Helmond.
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Scan de QR code
voor verhalen
van vrijwilligers
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