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Jaar van de 

Vrijwilliger

Mensen maken 
‘s-Hertogenbosch
2021 is het nationale Jaar van de Vrijwilliger. In deze 
bijlage willen we laten zien wat vrijwilligers doen in 
onze gemeente, hoe veelzijdig vrijwilligerswerk is en 
hoe waardevol dat is.

Vrijwilligers zetten zich vol passie in voor een mooie, leefbare, duurzame, 

creatieve en sociale samenleving. Deze stille krachten maken onze 

gemeente nog mooier. Zij zijn bijvoorbeeld trainer bij de sportclub of 

wandelen met de buurvrouw. Of ze houden de kinderboerderij draaiende. 

Samen maken deze vrijwilligers het verschil in het leven van heel veel 

mensen. Zij zijn onmisbaar.

In ‘s-Hertogenbosch dragen wij vrijwilligers op handen. Of het nu mensen 

zijn die zich eens per week of een keer per maand belangeloos inzetten. 

Ook vrijwilligers die een kleine bijdrage leveren zijn belangrijk. 

Vele handen maken immers licht werk.

Wilt u ook het verschil maken in 
het leven van anderen? Kijk dan 
op www.galantvacaturebank.nl 
voor de mogelijkheden.

“Helpen is 
mijn hobby”
’s-Hertogenbosch telt 155.490 inwoners. Dat zijn 310.980 handen die 
kunnen helpen. Een gesprek met wethouder Ufuk Kâhya en vrijwilliger 
Faisa Alin over vrijwilligerswerk. “De stad kan niet zonder.”

Een vrijdagochtend op het stadhuis. Wethouder Ufuk 

Kâhya (33) schenkt koffie en thee in. Tegenover hem zit 

vrijwilliger Faisa Alin (52). Haar wieg stond in Somalië, 

het Afrikaanse land dat al dertig jaar burgeroorlog 

kent. In 1992 vluchtte ze met haar tante naar Europa. 

Ze woonde in Vught, Londen en nu al zes jaar in 

’s-Hertogenbosch. “Fijner dan Londen, want daar was 

veel criminaliteit. Nog een verschil: in Den Bosch helpen 

mensen elkaar.” 

Ze woont in de wijk Het Zand, met haar drie kinderen van 

19, 22 en 23 jaar. Wat zij doen? Faisa glimlacht. Kibirka is 

het Somalische woord voor trots – je kunt het in haar ogen 

lezen: “Eén zoon doet de opleiding ict aan het Koning Willem I 

College, de ander wordt automonteur en mijn dochter studeert 

voor laborant in Amsterdam.” Faisa zelf werkt bij Koninklijke 

Sanders in Vlijmen, vertelt ze. Verrast kijkt Ufuk Kâhya op. 

Sanders?! De geur van herkenning: zijn eigen vader werkt al 41 

jaar bij ‘de zeepfabriek’. “Hij is er menger.”

Leren en ontmoeten

Mengen, mixen, bij elkaar brengen. Dat gebeurt ook in 

vrijwilligerswerk, weet Faisa. Ze is vrijwilliger bij drie projecten 

in Boschveld, de wijk achter het station. Op die manier leert ze 

allerlei mensen kennen, ook uit andere culturen. “Op vrijdag 

ga ik naar de NaaiMeetUp in buurtwinkel de Copernikkel. 

Daar kun je kleren laten maken en repareren. Voor jezelf en 

voor anderen.” De wethouder reageert enthousiast: 

“Ik laat er elk jaar het nieuwe embleem van Oeteldonk op mijn 

kiel naaien. Als ik dat zelf zou doen, wordt het niks.” 

Faisa helpt ook bij de BoschveldWereldKeuken. Die bestaat 

al vijf jaar. Met succes. Zo’n tien vrouwen uit verschillende 

culturen – van Marokkaans en Syrisch tot Keniaans en 

Vietnamees – koken om de beurt op vrijdag een lekkere 

maaltijd. Voor elf euro kun je het driegangenmenu ophalen. 

Het Somalische lievelingsgerecht van Faisa? Dat is Bariis An 

Hilib, rijst met lamsvlees. “De vrouwen leren ook van elkaar. 

Ik wist niet wat couscous was. Nu wel.” Ook maken ze eten 

voor feesten en recepties. Al honger? Volg je neus naar 

@BoschveldWereldKeuken op Facebook.

School

Ufuk Kâhya is zelf vrijwilliger geweest. “Toen ik nog op West 

woonde, zat ik bij de jongerenvereniging. Ik organiseerde 

activiteiten. Tsja, dat is wat uit de hand gelopen.” Hij spreidt 

zijn armen in de wethouderskamer. Lachend: “Nu werk ik 

hier.” Hij herinnert zich een mooi project: ouders aanmoedigen 

om naar informatieavonden op school te gaan. “Veel ouders 

waren verlegen, spraken de taal nog niet goed. Wij zorgden 

voor uitleg in hun eigen taal. Over onderwijs. Over gedrag. 

Over de schoolkeuze na het basisonderwijs. Want sommige 

kinderen hadden een goede score, maar kregen toch een laag 

advies. Eerst kwamen de moeders naar de bijeenkomsten, 

later ook de vaders. Zo gaat het vaak.”

Faisa telt hardop. Dan zegt ze: “Zes tot acht uur.” Zoveel 

tijd doet ze elke week vrijwilligerswerk. Het levert haar ook 

veel op, vertelt ze. “Het is leuk, je leert veel nieuwe mensen 

kennen. Door vrijwilligerswerk heb ik ook vriendinnen 

gekregen.” Regelmatig krijgt Faisa complimenten van haar 

buren. Haar eigen kinderen zeggen wel eens: “Mama, je doet 

te veel.” Maar helpen is mijn hobby, antwoordt Faisa dan. 

Fietsen

Toen ze in Nederland kwam wonen, kon ze niet fietsen. 

Dat had ze nooit geleerd. Maar dat veranderde: “Vijf jaar 

geleden vroeg een vriendin me om een keer mee te gaan naar 

de Fietswerkplaats Boschveld. Nu ben ik daar vrijwilliger en 

geef ik zelf fietsles aan vrouwen en kinderen. Als ze niet meer 

zo bang voor auto’s zijn, gaan we ook buiten de wijk oefenen. 

Zo leren ze de stad kennen.” Faisa doet zelfs reparaties – 

van een lekke band plakken tot een fietsketting smeren.

Bij ‘vrijwilliger’ denken mensen bijna altijd aan sport, zorg voor 

ouderen en goede doelen. Terecht, maar helpers kom je echt 

overal tegen. In kunst en cultuur, in onderwijs en buurtwerk. 

Maar ook in zorg en welzijn, politieke partijen. Enkele cijfers: 

’s-Hertogenbosch telt 44.000 mensen die vrijwilligerswerk doen. 

Dat is 33 procent van alle inwoners die ouder dan vijftien zijn. 

“Ja, dat is heel erg veel”, zegt de wethouder. “Maar dat zit ook 

in de volksaard. Bosschenaren staan graag klaar voor elkaar. Een 

voorbeeld: in het begin van ‘de corona’ kwam de Voedselbank 

in de problemen. Ze hadden veel zieken. Ook waren kwetsbare 

vrijwilligers bang voor besmetting. Veel jonge mensen zijn toen 

gaan helpen. Bij veel Voedselbanken in het land kwamen ze 

vrijwilligers tekort. Maar niet in Den Bosch.”

Mooie verhalen

“Het was een raar jaar”, zegt Ufuk. “Want 2021 was ook het 

nationale Jaar van de Vrijwilliger. Dat hadden we op 

7 december, de Dag van de Vrijwilliger, met z’n allen willen 

vieren. Maar het kan niet.” Telefoongesprekken voeren kon 

wel. Afgelopen jaar belde de wethouder elke week een paar 

vrijwilligers. “Mooie verhalen, verschillende verhalen. 

Want je hebt vrijwilligers in alle leeftijden, soorten en maten. 

De een is Blauwe Engel [de vrijwillige stadsgidsen – red.], 

de ander leest voor. Weer een volgende bouwt decors voor 

theaterstukken, rijdt op de Seniorenbus of is vrijwilliger bij 

de wijk- en buurtactiviteiten van De Bossche Zomer. Maar je 

komt ook vrijwilligers tegen bij carnaval, huiswerkbegeleiding, 

klussendiensten of bij ‘Boefjes en Barista’s’, het 

ontmoetingscafé voor jong en oud.”

“Het is leuk, je 
leert veel nieuwe 

mensen kennen. Door 
vrijwilligerswerk heb 

ik ook vriendinnen 
gekregen.” 

Dankbaarheid

Vrijwilligers zijn onzichtbare krachten, stelt Kâhya. Maar je 

zou het direct merken als ze hun werk zouden stoppen. 

“Dan zou de ziel uit de stad verdwijnen. De gemeente is dan 

ook dankbaar dat zoveel inwoners de samenleving leefbaarder 

maken. Echt een compliment aan al die betrokken mensen.”

“Ja”, zeggen de wethouder en Faisa in koor: over tien jaar zal 

de stad nog meer vrijwilligers nodig hebben. “Kijk maar om je 

heen”, zegt Faisa. “Er zijn steeds meer oudere mensen, maar 

ook meer eenzaamheid. Daarom wil ik in de toekomst een 

opleiding voor ouderenzorg doen. Juist oude mensen hebben 

onze hulp nodig, zeker als ze thuis willen blijven wonen.” 

De wethouder knikt. Hij is het roerend met Faisa eens. 

“Je kunt wel roepen dat iedereen zelfredzaam moet zijn. 

Maar jezelf redden, dat kan niet iedereen. Gelukkig laten 

de tienduizenden vrijwilligers in onze gemeente hun hart 

spreken. Dat past bij het motto van dit jaar: Mensen maken 

’s-Hertogenbosch.”

Faisa Alin in gesprek met wethouder Ufuk Kâhya. Faisa in de BoschveldWereldKeuken.

Beleef de Dag van de 
Vrijwilliger online

Door de huidige coronamaatregelen verschuift de geplande Dag van de Vrijwilliger 

in de Orangerie naar volgend jaar. Hét moment waarop we de vrijwilligers uit 

’s-Hertogenbosch in het welverdiende zonnetje wilden zetten. Toch laten we 

deze dag niet zomaar voorbij gaan.

Daarom nodigen we alle vrijwilligers heel graag uit om de Dag 

van de Vrijwilliger online te beleven. Vanaf dinsdagavond 

7 december kunt u op www.denbosch.nl/dagvandevrijwilliger 

kijken naar een uitzending die speciaal voor u is opgenomen. 

Laat u inspireren door een lezing van Hanna Verboom en 

verrassen door een spetterend optreden.

Wij wensen u veel kijkplezier bij de online uitzending. We hopen u 

volgend jaar te ontmoeten tijdens een feestelijke bijeenkomst zodat 

we u kunnen bedanken voor uw hartverwarmende betrokkenheid. 



Vrijwilligerswerk in 

feiten en cijfers
“Ik kan mijn 

kwaliteiten, kennis en 
vaardigheden verder 

ontwikkelen
 als vrijwilliger.”

“Vrijwilligerswerk geeft 
voldoening.”

“Ik groei als 
mens doordat 
ik vrijwilliger 

ben.”

“Door mijn werk als 
vrijwilliger kom ik in 

contact met anderen.”

“Door mijn 
vrijwilligerswerk kan 

ik meedoen in de 
samenleving.”

vrij·wil·li·ger 
(de; m,v; meervoud: vrijwilligers)

1 iemand die zich onbetaald en onverplicht inzet voor anderen of voor de samenleving

2 iemand die de wereld mooier, groener, socialer, sportiever en creatiever maakt

3 held

Aantal vrijwilligers

In Nederland:
5.800.000 vrijwilligers

In ‘s-Hertogenbosch:

44.000 vrijwilligers

Geslacht
Van de vrijwilligers in 
‘s-Hertogenbosch is:

49% 
vrouw

51% 
man

Leeftijd
Van de vrijwilligers in 
‘s-Hertogenbosch is:

26%

18 - 39 
jaar

19%

40 - 49 
jaar

26%

50 - 64 
jaar

26%

65 - 85 
jaar

Sectoren
Vrijwilligers kom je in ‘s-Hertogenbosch overal tegen:

Zorg en welzijn Natuur, milieu 
en dieren

Politiek Buurt- en 
wijkwerk

Kunst en 
cultuur

Religie en 
levensbeschouwing

Onderwijs Sport en 
recreatie

Goede doelen 
en internationale 
samenwerkingBronnen: Monitor Sociaal domein 2021 gemeente ‘s-Hertogenbosch, Rijksoverheid en CBS.

Galant: 
de vrijwilligerscentrale van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch

Galant helpt vrijwilligers, stichtingen en verenigingen met advies, 

ondersteuning en scholing. Iets goeds doen maken ze makkelijk. Wilt u 

zich met uw tijd en talent inzetten als vrijwilliger? Hebt u advies nodig om 

uw stichting of vereniging te runnen? Wilt u met uw club samenwerken 

met bedrijven? Kijk op www.galant.nl hoe Galant u verder kan helpen.

´S-PORT: 
het sportplatform van de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch

Vrijwilligers zijn de bouwstenen van iedere sportvereniging. Deze helpende handen die zich 

inzetten voor uw club zijn goud waard. We moeten ze koesteren. Wanneer is er bij u voor het 

laatst een vrijwilliger in het zonnetje gezet? Hoe is het vrijwilligersbeleid van uw vereniging? 

Team Verenigingen van ´S-PORT staat klaar om u met deze vragen te helpen. 

Contact opnemen kan via verenigingen@s-hertogenbosch.nl. 

Ode
aan de

vrijwilliger
Een stad gebouwd 
van hout en steen 

door duizenden handen
Een stad bestaande 

uit gebouwen en panden

Een stad waar 
handel wordt gedreven
Waar kooplieden staan
in het hart van de stad 

met hun koopwaar
Deze stad is al lang in leven

maar door de eeuwen heen
krijgt een stad pas een hart

wanneer het wordt gedragen
door duizenden handen

Een stad maak je samen
dat doen wij allemaal 
uit liefde voor elkaar

want zo is nu eenmaal
een echte Bosschenaar

Al deze lieve mensen 
doen dit uit vrije wil
Dankzij jullie wordt 

de stad warm  
en voor al deze liefde 

staan wij even stil

Want

Samen zorgen wij voor elkaar
Samen laten wij onze stad groeien
Samen geven wij de stad een ziel
Samen zijn wij altijd verbonden
en laten wij deze stad bloeien

Geschreven door: Marion Kerkhof, 
alias Bluem. Vrijwilliger bij 
VoorleesExpress Huis73.

“Ik vind het fijn om 
mensen bij elkaar te 

brengen en blij te 
maken. Het draagt 
bij aan een goede 

sfeer in de wijk. 
Het vrijwilligerswerk 

geeft mij veel 
voldoening.”

Souad Elhafidi, geeft als 
vrijwilliger zumbalessen bij 

basisschool Het Rondeel

Leny Wetzels
Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ)

“Ik werk al veel jaren voor VPTZ en heb daar bijzondere 

ervaringen opgedaan. Er is een wereld van verschil tussen 

overdag of in de nacht vrijwilliger zijn. ’s Nachts slapen de 

meeste mensen. De gesprekken die je dan hebt zijn ook 

anders dan overdag. Overdag hangt er een heel andere 

energie. Dit werk brengt mij heel veel. Ik ben er niet alleen 

voor de zieke mensen, maar ook voor hun mantelzorgers. 

Zij zijn heel belangrijk. In mijn werk gaat het om 

wederzijds vertrouwen, want je komt als vrijwilliger in 

een stukje van het leven dat heel intiem is. Ik vind het 

geweldig dat ik er mag zijn. Dat maakt mij heel dankbaar. 

Bij VPTZ kunnen we altijd alles met elkaar delen. In de 

maandelijkse bijeenkomsten met andere vrijwilligers delen 

we onze ervaringen. Als vrijwilligers hebben we zo een 

goede band opgebouwd.”

Paul van Gellecom
Sport voor 

Gehandicapten

“Elke woensdagavond zwemt een grote groep mensen 

in het Sportiom. Ze hebben allemaal een beperking. 

Als vrijwilliger van vereniging Sport voor Gehandicapten 

begeleid ik deze mensen. Ik houd toezicht als ze aan 

het zwemmen zijn. Zelf zwem ik ook met ze mee. 

Toen ik deze vrijwilligersvacature zag, wist ik meteen dat 

het iets voor mij was. Ik ben dol op water. Het is voor mij 

de perfecte combinatie: iets doen wat ik zelf leuk vind en 

daarbij anderen helpen. Ik krijg er veel positieve energie 

van, maar het kost me ook energie om dit werk te kunnen 

doen. Dat komt omdat ik hersenletsel heb. Toch geniet ik 

er ontzettend van als ik deze mensen zie genieten in het 

water. Het is voor veel van hen een soort bevrijding om 

tijdens het zwemmen even gewichtsloos te zijn. 

Dat geeft mij een enorme boost.”

Myriam Lakwijk
Basisschool Nour

“Mijn week is ruim gevuld met vrijwilligerswerk. Ik ben 

vrijwilliger bij basisschool Nour, bij het Steunpunt Zelfhulp 

en bij de Quit Community. Al acht jaar lang ben ik elke 

maandag en dinsdag te vinden op basisschool Nour in 

West. Daar run ik de schoolbieb. De kinderen komen bij 

mij om boeken te lenen. Ik vind het leuk om kinderen te 

helpen die het moeilijk vinden om een keuze te maken. 

Veel kinderen vinden de boeken van Carry Slee leuk. 

De meesten zijn ook dol op de boeken van Geronimo 

Stilton. Die gaan over de avonturen van een 

schrijversmuis. Als het even kan, help ik de school 

ook nog op andere momenten. Bijvoorbeeld tijdens 

ouderavonden. Dan ben ik er om te helpen met koffie 

en thee. Het werken op basisschool Nour is prettig en 

gevarieerd. Het geeft me een tevreden gevoel.”



Carlijn Beers
VrijwilligersAcademie073

“Ik ben gastvrouw bij VrijwilligersAcademie073. 

Daar ontvang ik mensen en ondersteun ik de 

workshopleider. Het is vrijwilligerswerk met veel 

afwisseling. Het is gezellig en nooit saai. Ik vind 

het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en dat 

alles tijdens de workshops goed is verzorgd. 

Ik vind het heerlijk om een goede sfeer te creëren 

en te zorgen voor mensen. Ook zet ik me in voor 

meer toegankelijkheid. Ik heb zelf een beperking. 

Daardoor weet ik welke mogelijkheden en 

onmogelijkheden er zijn. Dat wil ik gebruiken 

voor meer toegankelijkheid bij de academie en 

in ‘s-Hertogenbosch.”

Hendri van Dal
Candy Divine Foundation

“De Candy Divine Foundation is er voor iedereen 

die door ziekte, handicap of een andere beperking 

vaak geïsoleerd thuis zit. Deze mensen vinden het 

moeilijk om mee te doen aan onze samenleving. 

Ook zetten wij ons in voor mensen op of onder 

bijstandsniveau. Ieder jaar organiseer ik een 

benefietavond. Artiesten werken dan belangeloos 

mee om zoveel mogelijk geld in te kunnen zamelen. 

Ook is er elke week een lotto om inkomsten binnen 

te krijgen. Het mooiste van dit vrijwilligerswerk is 

om wensen te kunnen vervullen. Dat maakt niet 

alleen mensen blij. Ook bij de stichting worden we 

daar heel blij van.”

Sofie van Bladel
ABC Leer Mee

“Ik ben vrijwilliger bij ABC Leer Mee. Op dit 

moment wandel ik veel met Roos uit Vietnam. 

Al wandelend geef ik haar Nederlandse les. 

Ik gebruik het cursusmateriaal van ABC Leer Mee. 

Soms hebben deelnemers zelf een vraag en dan 

help ik ze daarbij. Ik werk fulltime. Bij ABC kan ik 

zelf indelen wanneer ik mijn vrijwilligerswerk doe. 

Dat is prettig. De deelnemers zijn allemaal heel 

gemotiveerd en dat vind ik heel mooi. Je leert ook 

van elkaar en van elkaars cultuur. Iedere week hoor 

ik wel een bijzonder verhaal. Zo is elke week anders. 

Ik vind het belangrijk dat ik op deze manier mijn 

steentje kan bijdragen.”

Emre Aykin
OJC Rosmalen

“Sinds twee jaar ben ik vrijwilliger bij 

voetbalclub OJC in Rosmalen. Elke week 

train ik een van de juniorenelftallen onder de 

vijftien jaar. Het is een fijne groep met aardige 

jongens. Ook volg ik een trainersopleiding 

bij de KNVB. Je leert dat je als trainer ook 

een spiegel bent voor de groep jongeren. 

Als je zelf rustig blijft, zie je dat terug in het 

veld. OJC is een grote club waar alles goed 

is georganiseerd. De sfeer is persoonlijk

en gemoedelijk. Ik voel me hier thuis 

als vrijwilliger.”

Wilt u meer onmisbare helden uit ’s-Hertogenbosch
leren kennen? Ga dan naar
www.galant.nl/vrijwilligers/vrijwilligers-fotogalerij/. Deze 
portrettengalerij is gemaakt door vrijwilligers. De teksten zijn 
geschreven door George van der Zanden en Koosje de Leeuw. 
De foto’s zijn gemaakt door Michael Bögels en Chris van Dijk.

“Ik kijk uit naar haar 
wekelijkse bezoek”
Maria is bijna negentig jaar en woont 
zelfstandig in Rosmalen. Elke week krijgt 
ze bezoek van vrijwilliger Clazien. 

“Ik hoorde dat ze vrijwilligers zochten om ouderen te 

bezoeken”, vertelt Clazien. “Ik zei meteen ‘Ik ga voor 

de oudsten’. Ik heb toen kennisgemaakt bij Maria. 

We werden aan elkaar gekoppeld door de Vrijwillige 

Thuishulp van Farent.” Ondanks haar leeftijd is Maria nog 

helemaal bij de tijd. Tijdens de bezoekjes praten ze over 

veel verschillende onderwerpen. “Ik kon meteen goed 

opschieten met Clazien. Als ze bij mij op bezoek komt, 

hebben we het over van alles. Ook over politiek en andere 

dingen die spelen in de samenleving”, zegt Maria.

Bijzondere band

“Als ik bij Maria ben, vliegt de tijd. Het is net of de klok 

een uur vooruit wordt gezet. We wandelen ook in het dorp. 

Ik vind het bijzonder om te zien hoe Maria in het leven 

staat. Nog zo zelfstandig. Dat is mooi om te zien”, gaat 

Clazien verder. Door hun tijd samen hebben de twee een 

bijzondere band opgebouwd. Maria vertelt: “Zeventien 

jaar geleden ben ik mijn man verloren door ALS. Ik heb al 

die jaren weinig over dat verlies gepraat. Ik deel het nu wel 

met Clazien. Niet met nadruk, maar soms komt het vanzelf 

ter sprake. Dat is goed.” Ze is erg blij dat ze met Clazien in 

contact is gekomen: “Ik ben veel alleen dus ik kijk echt uit 

naar haar wekelijkse gezelligheid.”

Samen gezond
Vrijwilligerswerk levert niet alleen veel op voor anderen, 

maar ook voor uzelf. Door mee te doen en andere mensen 

te ontmoeten, zit u vaak 

lekkerder in uw vel.

Zo zorgen we voor 

meer gezonde en 

gelukkige jaren voor 

iedereen. Word daarom 

ook vrijwilliger. Vind de 

vacature die bij 

u past op  

www.galantvacaturebank.nl.

MAAT!
Een maatje is een vrijwilliger die (tijdelijk) 
het leven van een ander verrijkt. Maatjes 
luisteren, geven steun, doen leuke dingen 
of begeleiden iemand. Ze zijn er voor 
mensen die net wat extra hulp of aandacht 
nodig hebben. 

Harm (22) is maatje van een dove, autistische jongen. Samen 

spelen ze elke maand games. Harm: “Voor mij is het maar 

anderhalf uur, maar voor hem maakt het de maand.” Ook Birre 

(24) is maatje. Via Stichting Thuisgekookt kookt ze voor een 

gezin bij haar in de buurt. “Koken moet ik toch en ik vind het 

leuk om in de keuken te staan. De dankbare appjes die ik krijg 

als het gezin van mijn maaltijd heeft genoten, geven me veel 

voldoening. Dat is waar ik het voor doe”, vertelt ze.

Word ook maatje

U kunt maatje zijn op een 

moment dat u het wilt, 

want u plant zelf de 

momenten dat u met 

uw maatje afspreekt.

Als maatje bent u 

van onschatbare 

waarde voor de ander.

Weten of maatje zijn 
iets voor u is? Doe de 
maatjestest op
www.galant.nl/maatwerk. 

Blik vrijwilligers
Blik Vrijwilligers is de flexibele 
vrijwilligersploeg die door Galant en 
Vught voor Elkaar is gestart. Hiermee 
kunnen vrijwilligers en organisaties 
makkelijk met elkaar in contact komen 
voor een korte vrijwilligersklus.

Voor vrijwilligers

Blik Vrijwilligers helpt u om iets goeds te doen voor een 

lokale organisatie. U helpt op een moment dat het u 

uitkomt. Bijvoorbeeld op een doordeweekse avond, 

of een dag in het weekend. Als u in deze flexibele 

vrijwilligersploeg zit, krijgt u een appje als een 

organisatie hulp nodig heeft. U kunt dan zelf 

bepalen of u zin en tijd hebt om mee te werken.

Voor organisaties

Als organisatie kunt u een beroep doen op Blik 

Vrijwilligers als u handen tekortkomt. Bijvoorbeeld bij een 

onderhoudsklus of evenement. Wij helpen u om in contact 

te komen met vrijwilligers die u hierbij kunnen helpen.

Aanmelden of meer weten?

Aanmelden kan via 

www.galant.nl/actueel/vrijwilligersploeg-blik-vrijwilligers. 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact

op met Galant via info@galant.nl 

(voor de gemeente ’s-Hertogenbosch) 

of met Vught voor Elkaar via 

info@vughtvoorelkaar.nl (voor 

de gemeente Vught).

Leer en ontmoet bij de 
VrijwilligersAcademie073
Bent u vrijwilliger in ’s-Hertogenbosch of 
Vught? Dan bent u van harte welkom bij de 
VrijwilligersAcademie073. 

Vrijwilligers kunnen hier workshops en lezingen volgen over 

onderwerpen waar je als vrijwilliger mee te maken kunt 

krijgen. Tijdens de workshops en activiteiten ontmoet u ook 

vrijwilligers van andere organisaties. Dat is heel leerzaam 

en inspirerend.

Programma 2022
In 2022 organiseert de VrijwilligersAcademie073 onder andere 

het event ‘Netwerk je sterk’. Daar leert u alles over netwerken 

en uzelf presenteren. Voor bestuurders van stichtingen en 

verenigingen is er een nieuw workshopaanbod. Daarmee 

maken zij hun organisaties sterk en klaar voor de toekomst 

als het om vrijwilligers gaat.

Meer informatie en aanmelden 

Ga naar www.vrijwilligersacademie073.nl voor 

het complete programma en om u aan te melden. 

De VrijwilligersAcademie073 hoort ook graag waar

u behoefte aan hebt. U kunt ideeën voor workshops 

en activiteiten altijd doorgeven via 

info@vrijwilligersacademie073.nl. 

De ´S-PORT

Complimentenweek
´S-PORT, het sportplatform van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 
organiseerde in oktober de eerste ´S-PORT Complimentenweek. 
In die week werd extra aandacht gevraagd voor de vele 
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten bij sportverenigingen 
in de gemeente. Zonder hen kunnen de verenigingen niet bestaan. 
Zij laten de clubs draaien.

In de Complimentenweek hingen door heel ’s-Hertogenbosch posters met daarop 

complimenten voor vrijwilligers. Ook was er voor verenigingen de complimentenbox. Een 

doos vol complimentenbierviltjes, -slingers, -kaartjes en -posters. Zo konden verenigingen 

op een heel eenvoudige manier complimenten geven aan hun eigen vrijwilligers.

Blijf complimenten uitdelen
Het hoeft natuurlijk geen Complimentenweek te zijn om complimenten te geven. Blijf 

dus complimenten geven aan mensen die zich vrijwillig inzetten. Gebruik hiervoor deze 

complimentenbon. Knip de bon uit en schrijf er een compliment op. Geef de bon daarna 

aan een van de onmisbare vrijwilligers bij u in de buurt. Kleine moeite, groot gebaar.

Complimentenbon



Lieve vrijwilligers,

dank jullie wel voor jullie

hartverwarmende inzet.

Jullie zijn onmisbaar.

Vrijwilligerswerk verrijkt uw leven. 
Word ook vrijwilliger!

Iedereen kan vrijwilliger worden. Als stille kracht kunt u het verschil maken in het leven van 

iemand anders. Alle tijd die u hiervoor hebt, is goud waard. Vrijwilligerswerk is een inspirerende 

tijdsbesteding, waarbij u zich blijft ontwikkelen. U ontmoet er nieuwe mensen en verbreedt 

uw horizon.

Ontdek welk werk bij u past: zet uw talent in of doe eens iets totaal anders dan u gewend bent. 

Voeg ervaring toe aan uw cv én levensverhaal. Terwijl u iets goeds doet voor een ander, staat u 

midden in de samenleving.

Kijk op www.galantvacaturebank.nl voor 
een ruim aanbod aan vrijwilligersvacatures 
en -klussen in ‘s-Hertogenbosch.


