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THEMANUMMER:

Hoera voor de vrijwilliger

VAN DE BESTUURDER:

Vrijwilligers

Op 7 december is het ‘Nationale vrijwilligersdag’.
Dan bedanken we alle vrijwilligers extra.
Ook bij Careander zijn veel vrijwilligers.
In dit blad kun je hierover lezen.
Careander is van ons allemaal.
Van mensen die ondersteuning krijgen
en ook van verwanten, medewerkers én vrijwilligers.
We hebben elkaar nodig voor een fijn leven.
Een vrijwilliger is er voor een ander
en heeft tijd om iets leuks te doen.
Dat doet de vrijwilliger graag.
Zo maakt de vrijwilliger het leven van een ander nog leuker.
Maar ook het leven van de vrijwilliger wordt fijner.
Door samen te zijn met jou en anderen die bij Careander wonen of werken.
Careander is blij dat er vrijwilligers zijn.
Vrijwilligers blijven hard nodig.
En zijn erg welkom!
Bert Brouwer
Bestuurder Careander

Vrijwilligers bij Careander!
Ik ben handig
Ik hou van gezelligheid

Ik ben creatief

Ik sta graag in de keuken

Ik ben sportief

Ik ben gastvrij

Ik hou van dagjes uit

Ik deel mijn geloof
graag met anderen

Alle vrijwilligers van Careander
hartelijk bedankt!

INTERVIEW:

Madelon hoort bij de familie
Shanti Goudriaan werkt bij Careander in Harderwijk.
Madelon komt al 10 jaar bij de familie Goudriaan thuis.
Madelon is 42 jaar en zij woont in de Linde in Wezep.
De Linde is een huis van Careander.
De ene week gaat Madelon naar haar ouders in Drenthe.
De andere week naar Shanti en haar gezin.
Shanti heeft een man en 3 kinderen.
Zij vinden het allemaal heel gezellig als Madelon er is.
Zij doen samen dingen waar Madelon gelukkig van wordt.
Madelon is dol op dieren.
Met een uitstapje naar de ezelboerderij, de schaapskooi of het Dolfinarium maak je haar heel blij.
Samen koffie drinken of naar de haven om bootjes te kijken.
Dat is gezelligheid voor Madelon.

Ze vindt patat met mayonaise heel lekker.
Ze is blij als ze patat eet.
En dat eet ze soms bij de familie Goudriaan.
Madelon hoort bij de familie Goudriaan.
Zij lijkt wel de grote zus van de kinderen.
Ze plagen elkaar ook.
Dan roept Madelon dat het eten klaar is.
Terwijl dat nog helemaal niet zo is.
Als je de familie Goudriaan met Madelon aan tafel ziet zitten
lijkt het net alsof Madelon bij hen woont.
Ze deelt in de warmte en liefde van dit gezin.
Ze hoort er helemaal bij.

“Iedereen vindt het leuk als Madelon er is!”

De vrijwilliger van Careander

500 vrijwilligers helpen mensen die
bij Careander wonen of werken.
Zij hebben veel talenten.
Één ding hebben ze hetzelfde.
Ze hebben:
Hart voor een ander!

Ik ben sportief

Ik hou van gezelligheid

• Samen sporten
• Wandelen of fietsen
• Zwemmen

• Samen een ijsje eten of koffie drinken met iets lekkers
• Een spelletje doen of puzzelen
• Winkelen

• Samen naar de bioscoop of het museum
• Uit eten
• Met een groepsactiviteit mee, bijvoorbeeld naar de dierentuin

Ik hou van dagjes uit

• Samen schilderen of handwerken
• Met een groep kaarsen maken
• Kaarten maken of knutselen

Ik ben creatief

Ik ben handig
• Samen boodschappen doen of ergens naartoe rijden
• Tuinieren of klusjes in huis
• Helpen met de administratie

Ik ben gastvrij

• Samen TV kijken
• Bij iemand eten
• Logeren

Sommige vrijwilligers helpen iedere week.
Maar één keer per maand of jaar kan ook!

• Samen soep maken of eten koken
• Taart of koekjes bakken
• Iemand leren koken

• Samen bidden
• Bijbel lezen
• Praten over het geloof

Ik sta graag in de keuken

Ik deel mijn geloof
graag met anderen

INTERVIEW:

Bertjan en Reinard zijn beste maatjes
Bertjan Blok woont in Veldheem in Wezep.
Hij doet gezellige dingen met vrijwilliger Reinard Schreurs.
Bertjan is daar erg blij mee.
In juni werd Bertjan veertig jaar.
Hij woont nu vier jaar in Veldheem.
Hij krijgt daar begeleiding.
Bertjan werkt bij Shalom en het Trefpunt in ’t Harde en bij Net Effe Anders in Elburg.
Eén keer in de twee weken komt Reinard bij Bertjan.
Ze drinken eerst samen koffie.
Dan kiezen ze wat ze gaan doen.
Dat is elke keer iets anders.
Ze wandelen of ze kopen kleren.
Ze wassen de auto of ze hangen lampen op.
Tussen de middag eten ze bij Reinard thuis.

Bertjan gaat soms ook mee naar de kerk.
Of ze praten samen over het geloof.
Soms vindt Bertjan iets lastig.
Zoals zijn balkon netjes maken.
Of zijn kast met kleren opruimen.
Dan helpt Reinard.
En dan lukt het.
Reinard komt graag bij Bertjan.
Hij is geen begeleider, maar heeft een baan op
kantoor.
Naast zijn werk wil hij graag mensen helpen.
Reinard vindt het belangrijk dat iedereen hulp en
aandacht krijgt.
Daarom doet hij met veel plezier dingen samen
met Bertjan.

Bertjan: “Een leven zonder Reinard kan ik me niet voorstellen!”

INTERVIEW:

Het werk van de vrijwilligers bij ’t Schild
Bij woonlocatie t Schild in Harderwijk werken 45 vrijwilligers.
Niet elke vrijwilliger werkt evenveel.
Soms is dat 1 keer per maand.
Het kan ook 1 keer per week.
Wat doen de vrijwilligers?
We geven een paar voorbeelden.
Bingo
Iedere maand is er een bingo.
De vrijwilligers regelen alles.
Zij regelen prijsjes.
Ze helpen met de nummers afstrepen op de bingokaart.
Tijdens de bingo avond komt vaak familie.
Dat maakt de avond nog gezelliger.
Speciale avonden
Er is een avond speciaal voor mannen.
Dan gaan ze biljarten of sjoelen.
Bij de vrouwenavond is dat anders.
Dan is het vaak een creatieve avond.

Schilderavond
Samen mooie kunstwerken maken.
Dat is het doel van de schilderavond.
Vrijwilligers helpen de bewoners.
Maatje
Bewoner Nico (51) heeft een vast maatje.
Nico en zijn maatje biljarten vaak samen.
Ook zijn zij allebei dol op voetbal.
Nico vindt het fijn om samen dingen te doen.
Avondvierdaagse
Elk jaar is de avondvierdaagse
Vrijwilligers helpen met het duwen van de rolstoelen.
Zo maken we er samen een mooi wandelfeest van.
De bewoners van ’t Schild zijn erg blij met alle vrijwilligers.

“We waarderen hun werk enorm!”

Vrijwilligerswerk op Facebook
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