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Nieuwsbrief VIP
Nr. 3, oktober 2015

Aan: <<First Name>>

Inleiding
Dag Lezers,
De zomer is voorbij en het wordt weer kouder. Toch vind ik dit ook altijd wel een fijne
periode met de feestdagen in het vooruitzicht. Maar niet voor iedereen zijn de herfst
en de winter zo’n fijne tijd. Voor eenzame ouderen of jongeren waarbij de familie op
afstand woont of er helemaal niet is, duren die donkere dagen wel erg lang. Of denk
eens aan het natte en gladde weer dat op de loer ligt, hoe ga je daar mee om als je
minder valide bent? Die boodschappen komen niet vanzelf naar huis en voor een
avondje uit, moet je er echt op uit...
Uit onderzoek blijkt dat het aantal vrijwilligers in Nederland dalend is terwijl de vraag
naar vrijwillige inzet steeds groter wordt. Zo ook hier in de gemeente, vooral de
individuele vraag naar vrijwillige inzet stijgt.
Gelukkig zijn er in deze gemeente heel veel vrijwilligers, maar die moeten wel
passen bij het soort vragen die er is. Het is gebleken dat er 4 keer zoveel aanbod
(vrijwilligers) moet zijn als vraag, om elke vraag te matchen met een vrijwilliger.
Mijn oproep aan u allen is dan ook: zet u zich al vrijwillig in om een ander in uw
omgeving te helpen? Dat kan bij een vereniging, organisatie of gewoon bij iemand bij
u in de straat die het zo hard nodig heeft. Als u zich aanmeldt als vrijwilliger en het
lichtje wil zijn voor diegene die het nodig heeft in de komende donkere dagen? Dan
gaan wij achter alle hulpvragers aan die zich deze winter nog in het donker
bevinden.
Met vrijwillige groet,
Annemiek Messer en het VIP-team

Een oudere mevrouw had hulp nodig bij het boodschappen doen.
Chantal over Annelies : "Het is alsof we elkaar al jaren kennen"
http://us9.campaign-archive2.com/?u=91d448c909016cb7f4e36d107&id=f7a8405b54
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Agenda
Oktober
Jaarmarkt Rijen op 20 oktober
Het VIPloket is op 20 oktober geopend op de jaarmarkt in Rijen. Kom naar de stand
en laat je inlichten over de mogelijkheden van vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk.
Alle openstaande hulpvragen zijn op dat moment in te zien.

November
Informatie-avond nieuwe vrijwilligers
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in deze
gemeente? Kom dan naar de informatie-avond voor nieuwe vrijwilligers. Het VIPloket
opent dan haar deuren voor iedereen die zich graag wil inzetten voor haar of zijn
gemeenschap. Dat kan zowel voor iemand bij u uit de buurt of voor een vereniging of
stichting.
Het VIP-team gaat persoonlijk met u in gesprek over de mogelijkheden, laat u zien
hoe het platform voor vrijwillige inzet werkt en geeft u inzicht in het sociaal netwerk in
deze gemeente. Het is zelfs mogelijk om op de avond zelf al een match te maken
met een hulpvrager!
De informatie-avonden zijn op dinsdag 10 november in Rijen en 24 november in
Gilze. Beide avonden worden gehouden in de bibliotheek Theek5 van 19.30 tot
21.00 uur. We nodigen u van harte uit om binnen te lopen op één van deze avonden.
Bent u al vrijwilliger maar wilt u zien waar u nog meer uw passies kunt inzetten? Dan
bent u ook van harte welkom!
Meld u aan via secretariaat@vipgilzerijen.nl
http://us9.campaign-archive2.com/?u=91d448c909016cb7f4e36d107&id=f7a8405b54
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Een vrijwilliger van GilzeRijen leest voor! : Toen ik na een weekje
weer kwam voorlezen, riep het oudste jongetje “het leek wel of het
twee jaar duurde voordat je weer kwam voorlezen, ik kon niet
wachten!”

Dag van de Mantelzorger 10 november
Bent u mantelzorger? Dan verdient u een mantelzorgcompliment! Dit is een
cadeaubon ter waarde van 75 euro, te besteden bij winkeliers en horeca in de
gemeente. Hoe vraagt u een mantelzorgcompliment aan? Bent u lid van het Lokaal
Steunpunt Mantelzorg dan komt u automatisch in aanmerking voor het
mantelzorgcompliment. U hoeft dan geen mantelzorgcompliment aan te vragen.
Bent u geen lid van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg maar bent u mantelzorger voor
een inwoner van Gilze en Rijen, download dan het aanvraagformulier via de website
van de gemeente www. gilzerijen.nl/mantelzorg. Vanaf woensdag 23 september kunt
u het formulier ook ophalen bij het gemeentehuis in Rijen. Op de dag van de
mantelzorger, 10 november, reikt het Lokaal Steunpunt Mantelzorg het compliment
aan u uit.

Peter, client van de dagopvang van Amerant, gaat samen met
vrijwilliger Frank naar wedstrijden van Willem II. Peter: "ik ben blij dat
ik eindelijk weer eens naar mijn club kan."
Frank: "nu kan ik samen met iemand mijn passie delen."

http://us9.campaign-archive2.com/?u=91d448c909016cb7f4e36d107&id=f7a8405b54
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Word nu vrijwilliger
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