
KENNISMAKEN MET 
VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Vanuit je eigen huis

#mensenkenners



Organisaties popelen om met jou kennis te 
maken! Jij ook met hen? Via “Kennismaken met 
vrijwilligersorganisaties”, kun je dat gemakkelijk 
doen.  

Kennismaking inplannen
In dit informatieboekje vind je alle organisaties 
die mee doen aan de kennismaking. Ze stellen 
zich kort aan je voor. Spreekt een organisatie 
je aan of wil je er meer over weten? Dan kun je 
via de contactgegevens bij de organisaties een 
kennismakingsgesprek aanvragen. Het gesprek 
zal via telefoon of beeldbellen plaatsvinden of 
zodra de coronamaatregelen dit toelaten op de 
locatie van de vrijwilligersorganisatie, op een 
tijdstip dat jullie beiden past.

Kom je er niet helemaal uit of heb je behoefte aan 
een gesprek met ons voordat je contact opneemt 
met een organisatie? Dan kan dat natuurlijk ook! 

Laat het ons weten via 06-8222 7382 of 
vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl

Kijk hier een inspirerend filmpje over 
vrijwilligerswerk in Middelburg

Vind je het leuk om onze nieuwsbrief voor 
goeddoeners te ontvangen en als eerste op de 
hoogte te zijn van nieuws, weetjes, workshops en 
vacatures voor vrijwilligers? Meld je hier aan.

LEUK JE 
TE ONTMOETEN!
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https://vimeo.com/516550393
https://mailchi.mp/1628c37ccd05/goeddoeners-maken-middelburg-mooier
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Behoud Hoogaars
Stichting Behoud Hoogaars werkt aan het behouden van cultureel varend 
erfgoed, in dit geval historische houten schepen.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kunnen wij ‘handigerds’ gebruiken die het 
leuk vinden om te helpen bij het onderhoud en renovatie van onze vloot en\of 
watersporters die een opleiding willen volgen tot maat of schipper.
Na versoepelingen hebben we voor zeilliefhebbers een prachtige mogelijkheid 
om als maat of schipper op één van onze schepen mee te varen. Ook in de zomer 
hebben we een renovatieproject lopen, waar timmerlieden zeer welkom zijn!

Vacatures
• Enthousiaste vrijwilligers

Meer informatie
• Joke Hendriksen en Ineke Eegdeman
• 0118-410045
• info@hoogaars.nl
• www.hoogaars.nl

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder 
dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven 
we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en 
komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En 
we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële 
ondersteuning.

Vacatures
• Collectanten
• Wijkhoofd

Meer informatie
• Ellis Temminck 
• 06-57590318
• e.temminck-smeets@alzheimer-nederland.nl
• www.alzheimer-nederland.nl

Chocolate Lovers
Stichting Chocolate Lovers wil voor gezinnen met langdurig zieke kinderen mooie momenten realiseren, voor ernstig zieke 
kinderen en jongeren hun laatste wens kunnen vervullen en voor ouderen momenten van warmte, aandacht en levensvreugde 
creëren. We werken vanuit 3 lokaties: Sjakie’s Chocolade Atelier, waar we chocolade maken, inpakken en verkopen, 
Sjakie’s Chocolade Museum, waar we informatie over chocolade bieden en chocoladeproeverijen, kinderfeestjes en workshops 
organiseren en Sjakie’s Zeeuwse Cadeauwinkel, waar we Zeeuwse producten presenteren, verkopen en mooi inpakken. 
De gehele opbrengst van de winkels en het museum komt ten goede aan de Stichting Chocolate Lovers.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je alle voorkomende werkzaamheden doen in het Chocolade-atelier en Sjakie’s Zeeuwse 
Cadeauwinkel. Sjakie’s Chocolademuseum is voorlopig nog  gesloten.
Na versoepelingen kun je diverse werkzaamheden doen op alle drie de locaties. Je kunt je bij ons bekwamen tot ambachtelijke 
chocolatier, winkel-, logistiek-, sales-, administratief- of allround medewerker.

Vacatures
• Medewerker pr en communicatie
• Medewerker voor chocolademuseum-

Gastheer/ -vrouw voor museum
• Verkoopmedewerker
• Vrijwilliger diverse werkzaamheden

Filmpje

Meer informatie
• Brigitte
• 0118-567632
• brigitte@chocolatelover.nl
• www.chocolatelover.nl, www.williewonkavilla.nl 

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kunnen de vrijwilligersfuncties collecteren en 
organiseren van de collecte, met enkele aanpassingen, coronaproof uitgevoerd worden.
Na versoepelingen kun je zonder bovengenoemde aanpassingen collecteren en helpen bij de organisatie van de collecte.

Foto: Tragel-Door

Foto: Stichting Chocolate Lovers

Foto: 
Stichting Behoud Hoogaars

Foto: Alzheimer Nederland

https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/door-zoekt-activiteitenbegeleiders
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-behoud-hoogaars-zoekt-enthousiaste-vrijwilligers
mailto:info%40hoogaars.nl%0D?subject=
http://www.hoogaars.nl
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/alzheimer-nederland-zoekt-versterking-voor-het-collecteteam-middelburg
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/alzheimer-nederland-zoekt-organisatietalent-middelburg
mailto:e.temminck-smeets%40alzheimer-nederland.nl?subject=
mailto:Info%40chocolatelover.nl%0D?subject=
http://www.alzheimer-nederland.nl
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-chocolate-lovers-zoekt-een-medewerker-pr-en-communicatie
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-chocolate-lovers-zoekt-medewerkers-voor-sjakies-chocolademuseum
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-chocolate-lovers-zoekt-medewerkers-voor-sjakies-chocolademuseum
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-chocolate-lovers-zoekt-vrijwilligers-verkoop-sjakies-chocolade-atelier
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/chocolate-lovers-zoekt-vrijwilligers
https://youtu.be/HroHOirbixk
mailto:Info%40chocolatelover.nl%0D?subject=
http://www.chocolatelover.nl
http://www.williewonkavilla.nl


DOOR - Tragel, FBW 
Bij FBW DOOR begeleiden we ex-justitiabelen bij het resocialiseren in de 
maatschappij. Ook bieden wij doordeweeks dagbesteding. Onze cliënten 
worden geholpen o.a. op het gebied van wonen, werken, financiën en 
vrije tijdsbesteding.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je als vrijwilliger met cliënten 
meegaan naar afspraken, maar bieden wij ook de mogelijkheid voor 
bezoekvrijwilligers om samen met een cliënt regelmatig iets leuks te 
ondernemen.
Na versoepelingen kun je ook bij ons op locatie terecht om te 
ondersteunen in de dagbesteding (moestuin, koken, bouwtechnische 
werkzaamheden) of om te helpen met bijv. taalbegrip, solliciteren of 
creatieve activiteiten. 

Vacatures
• Activiteitenbegeleider
• Bezoekvrijwilliger

Meer informatie
• Cenaida Yalaju
• vrijwilligersdoor@tragel.nl
• www.tragel.nl/door/

Cinema Middelburg 
Cinema Middelburg verzorgt het filmaanbod in De Kloveniersdoelen. 
Samen met zo’n 40 vrijwilligers is de Cinema een belangrijke culturele 
ontmoetingsplaats in de stad. De afgelopen jaren is de Cinema enorm 
gegroeid, in aantal bezoekers en in aantal voorstellingen en projecten. 

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Als we weer openen: het verzorgen van filmvoorstellingen, het begeleiden van 
publiek, kaartverkoop, techniek achter de schermen en  promotie.

Vacatures
• Marketing- en communicatie-

medewerker

Meer informatie
• Simon Blaas
• info@cinemamiddelburg.nl
• www.cinemamiddelburg.nl

Filmpje

Eben-Haëzer Woonzorgcentrum 
Woonzorgcentrum Eben-Haëzer is een woonzorgcentrum in de wijk Griffioen in Middelburg en biedt wonen, zorg en 
diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat is voor Cedrah erg belangrijk, omdat we er willen zijn voor 
mensen die zich thuis voelen bij deze reformatorische identiteit. Onze motivatie ligt in het gebod van Jezus Christus 
om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit laatste brengen we in de praktijk door te zorgen voor 
onze medemens. We bieden kwalitatief hoogwaardige zorg en persoonlijke aandacht. Onze medewerkers, vrijwilligers 
en mantelzorgers stimuleren en ondersteunen de klant om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Naast de zorg en 
dienstverlening in het woonzorgcentrum, bieden wij ook diensten aan bij mensen thuis!

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen zoeken wij vrijwilligers om met cliënten te wandelen of er met de rolstoelfiets op uit te 
gaan.
Na versoepelingen kunt u ons ondersteunen bij groepsactiviteiten of hulp bieden op één van onze woongroepen.

Vacatures
• Vrijwilligers voor woongroepen
• Wandelvrijwilliger
• Fietsvrijwilliger

Meer informatie
• Marinda Walhout 
• 0118-676600
• m.walhout@cedrah.nl
• www.cedrah.nl/locaties/8/woonzorgcentrum-eben-hazer.html

Wandeltocht van bewoners 
Eben-Haëzer met vrijwilligers
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https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/door-zoekt-activiteitenbegeleiders
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/door-zoekt-bezoekvrijwilliger
mailto:vrijwilligersdoor%40tragel.nl?subject=
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/cinema-middelburg-zoekt-een-vrijwillige-marketing-en-communicatiemedewerker
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/cinema-middelburg-zoekt-een-vrijwillige-marketing-en-communicatiemedewerker
mailto:info%40cinemamiddelburg.nl?subject=
http://www.cinemamiddelburg.nl
https://vimeo.com/544461195
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/cedrah-eben-haezer-zoekt-vrijwilligers-voor-verschillende-woongroepen
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/eben-haezer-zoekt-een-wandelvrijwilliger
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/eben-haezer-zoekt-een-fietsvrijwilliger
mailto:m.walhout%40cedrah.nl?subject=
https://www.cedrah.nl/locaties/8/woonzorgcentrum-eben-hazer.html


Gors Vrije Tijd
Gors is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Gors biedt wonen, werk, dagbesteding én Vrije Tijd.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je ondersteuning bieden bij online activiteiten zoals 
bingo, pubquiz, knutsel-, bak- of kookfilmpjes maken. Daarnaast kun je wandelen of 
fietsen met onze deelnemers of kun je je inzetten als belvrijwilliger.
Na versoepelingen zijn er diverse activiteiten waar je bij kunt helpen of die je zelf kunt 
organiseren, zoals kookclub, knutselclub en eethuis. Daarnaast zoeken we begeleiders 
van uitstapjes naar bios, theater, bowlen, poolen, enz. Ook kun je je aanmelden voor 
actieve zaken zoals fietsen, wandelen en zwemmen. 

Vacature
• Initiatiefnemers

FilmpjesMeer informatie
• François Vervaet
• 06-15890916
• fvervaet@gors.nl
• www.gors.nl

Gilde Walcheren
Stichting Gilde Walcheren helpt mensen op weg met een deskundig advies, verzorgt 
lezingen of geeft de gewenste informatie op vakgebied of hobby, zoals financiën, 
talen, juridisch advies, IT advies, bouwkunde en verduurzaming woning. De vrijwillige 
adviseurs van Stichting Gilde Walcheren hebben in hun werkzame leven veel kennis 
opgedaan, die zij graag belangeloos aan anderen overdragen. Een belangrijke 
tak binnen het Gilde is Samenspraak, waar vrijwillige taalmaatjes samen met 
anderstaligen de Nederlandse taal oefenen. Een nieuw project is Coach4You waar 
vrijwilligers kinderen helpen om de overstap naar het voortgezet onderwijs met 
vertrouwen te maken.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen vindt het adviseren per e-mail of telefonisch plaats.
Na versoepelingen is het ook weer mogelijk dat we aan huis komen bij hulpvragen. 
Ook starten we dan het taalmaatjes project - Gilde Samenspraak - weer echt op.

Vacature
• Taalcoaches
• Coach4You

Meer informatie
• Joke Brouwer
• 06-53682434 
• info@gildewalcheren.nl
• www.gildewalcheren.nl

Feest van Herkenning 
Stichting Feest van Herkenning organiseert reminiscentiebijeenkomsten 
voor ouderen met dementie, waarbij het ophalen van herinneringen aan de 
hand van themakoffers centraal staat.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen hebben we minder aanvragen,  maar zijn 
er nog steeds bijeenkomsten waar we naar toe gaan. De vrijwilligers leiden 
deze bijeenkomsten in tweetallen.
Na versoepelingen hopen we weer volop aan het werk te kunnen gaan. Op 
Walcheren hebben we dan gemiddeld 20 bijeenkomsten per maand. Om alle 
aanvragen te kunnen honoreren, hebben we meer vrijwilligers nodig.

Vacature
• Begeleider van bijeenkomsten

Meer informatie
• Sylvia van Dam Merrett
• 06-273 853 14
• secretariaat@feestvanherkenning.info 
• www.feestvanherkenning.info

Filmpje

Foto: Eric Konings Fotografie
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https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/gors-vrije-tijd-walcheren-zoekt-initiatiefnemers
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/door-zoekt-activiteitenbegeleiders
mailto:fvervaet%40gors.nl?subject=
mailto:secretariaat%40feestvanherkenning.info?subject=
http://www.gors.nl
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/gilde-samenspraak-onderdeel-van-stichting-gilde-walcheren-zoekt-taalcoaches
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/gilde-walcheren-zoekt-vrijwillige-coaches-voor-nieuwe-eersteklassers
mailto:info%40gildewalcheren.nl?subject=
http://www.gildewalcheren.nl
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-feest-van-herkenning-zoekt-vrijwilligers-voor-het-leiden-van-bijeenkomsten-voor
mailto:secretariaat%40feestvanherkenning.info?subject=
http://www.feestvanherkenning.info
https://vimeo.com/299636704
https://www.youtube.com/watch?v=_4sQBNd5Ac8
https://www.youtube.com/watch?v=-QIMdF1a9Qk


Hersenletsel.nl Regio Zeeland
Wij zijn een patiëntenvereniging voor mensen die getroffen zijn door 
Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten. De 3 pijlers zijn 
belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je aan de slag als bestuurslid (voorzitter 
of secretaris), de regio vertegenwoordigen in cliëntenraden, bijeenkomsten 
mede voorbereiden, je als buddy inzetten van nieuwe bezoekers van 

bijeenkomsten, workshops voorbereiden.
Na versoepelingen kun je naast bovenstaande ook als gastvrouw aan de slag tijdens bijeenkomsten en kun je meehelpen met 
de organisatie van bijeenkomsten.

Vacatures
• Secretaris
• Voorzitter
• Bestuurslid PR en communicatie

Meer informatie
• Lies Bonsang
• 06-15091924
• zeeland@hersenletsel.nl
• www.hersenletsel.nl/zeeland

Humanitas Get a Grip
Humanitas Get a Grip is een landelijk project waar (vaak jonge) vrijwilligers andere jongeren 
naar financiële zelfredzaamheid helpen.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Je leert jongeren tussen de 16 en 24 jaar hoe ze slimmer met hun geld omgaan. Daarnaast 
bied je hulp bij bijvoorbeeld: het uitleggen van brieven over geldzaken, het maken van een 
overzicht van de administratie, met de oplossing als geldzaken uit de hand lopen en 
met het voorkomen van geldproblemen. Je wordt hier speciaal voor getraind.
Tijdens de coronamaatregelen doe je dit online. 
Na versoepelingen kan dit ook op locatie en/of thuis.

Humanitas Home-Start
Heb je ervaring met opvoeden? Er zijn veel ouders die zitten met dagelijkse opvoedvragen. Zij vinden het fijn om contact te 
hebben met anderen die ervaring hebben met opvoeden. Heel laagdrempelig. Een dagdeel per week. Je komt in contact met 
bijzondere mensen, andere culturen en andere manieren van leven. 

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Als vrijwilliger ben je een belangrijk maatje voor ouders en hun kinderen. Je biedt tijd en aandacht in de vorm van een 
luisterend oor, vriendschappelijke steun en je overlegt over praktische oplossingen voor hulp. Ouders geven zelf aan waarvoor 
ze steun willen hebben. Je denkt mee met de ouders. Samen zoek je oplossingen. Door te laten zien wat goed gaat, groeit het 
zelfvertrouwen van de ouders. Na een paar maanden tot maximaal anderhalf jaar steun gaan de ouders weer op eigen kracht 
verder. Dit maakt jouw vrijwilligerswerk interessant en vooral erg leuk. Je gaat wekelijks op bezoek bij het gezin waaraan je 
gekoppeld bent.

Vacatures

Vacature
• Gezinsondersteuners

Meer informatie
• Nienke Dirkx & Claudia Russino
• nienke.ta.getagrip@humanitaszeeland.nl
• Claudia.ta.getagrip@humanitaszeeland.nl
•  06-10031059 & 06-20200846
• www.humanitas.nl/afdeling/zeeland/Activiteiten/get-a-grip-zeeland/

Meer informatie
• Sylvia Sparreboom
• 06-25 14 39 74
• home-start.walcheren@humanitas.nl
• www.home-start.nl locaties: Walcheren
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Humanitas Thuisadministratie Walcheren
Bij de Thuisadministratie Walcheren Humanitas geven vrijwilligers mensen praktische hulp op het 
gebied van financiële administratie en het weer in evenwicht brengen tussen inkomsten en uitgaven.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Je ondersteunt hulpvragers bij hun (financiële) administratie met als doel de financiële (zelf)
redzaamheid te vergroten en hem of haar (weer) de regie te laten krijgen over hun financiële 
huishouding. 
Tijdens de coronamaatregelen kun je onze deelnemers met hulpvragen telefonisch te woord 
staan of online (Zoom, Teams, Skype, Whatsapp). Soms worden papieren opgehaald, gesorteerd, 
geclassificeerd en teruggebracht. Afhankelijk van de coronarestricties vindt soms huisbezoek plaats. 
Na versoepelingen vinden er weer meer huisbezoeken plaats en gaan we weer spreekuren op 
locaties houden.

Humanitas Zeeland
Humanitas Zeeland is een afdeling van de Nederlandse vereniging Humanitas. Zij komt op voor een samenleving waarin 
mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Bij de verschillende projecten is er een grote variatie aan vrijwilligerswerk. Bij vele projecten maak je één op één contact. 
Je helpt onze deelnemers bij de opvoeding, administratie of maakt samen afspraken iets te ondernemen. Daarnaast is 
verzorgen van vakantie voor kinderen een mogelijkheid. 
Naast deze zeer belangrijke projecten zijn er ook de mogelijkheden om meer bestuurlijk en/of coördinerende 
werkzaamheden te verrichten. Graag willen we het bestuur uitbreiden om samen met de coördinatoren de projecten van 
Humanitas in Zeeland te waarborgen en eventueel uit te breiden. 
Tijdens de coronamaatregelen zijn de bestuurlijke activiteiten gewoon doorgegaan. Digitaal vergaderen was de norm. 
Besturen zonder werkelijk contact is mogelijk maar verre van ideaal.  
Na versoepelingen kunnen er weer vaker ontmoetingen plaatsvinden.

Vacatures
• Vrijwilligers Thuisadminstratie

Vacatures
• Secretaris
• Bestuurslid PR Communicatie
• Bestuurslid algemeen
• Bestuurslid aandachtsgebied detentie

Meer informatie
• Peter Veen
• p.veen@humanitas.nl
• www.humanitas.nl/zeeland

Meer informatie
• Rob de Vos
• 06-20669923
• zeeland@humanitas.nl
• www.humanitas.nl/zeeland

Humanitas Maatjesproject
Als Maatje onderneem je samen met iemand met een licht 
verstandelijke beperking leuke activiteiten. Gemiddeld is dit 
één keer per 14 dagen, maar vaker of minder vaak kan natuurlijk 
ook.  De mensen van wie jij een Maatje wordt, zullen het heel erg 
waarderen dat je aandacht voor hen hebt en leuke dingen met hen 
onderneemt! Wij vinden het fijn als je je voor langere tijd aan het 
project kunt verbinden, minimaal een jaar.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je samen buiten wandelen, fietsen of 
naar het strand. Een gezellig praatje kan altijd! Het één-op-één contact is 
heel waardevol voor de deelnemers. Gelijkwaardigheid vinden wij belangrijk.
Na versoepelingen kun je samen naar de bios, winkelen, een hapje eten of naar de 
bowlingbaan. Het is allemaal leuk! Je gaat hier zelf ook veel plezier aan beleven.

Vacatures
• Maatje

Meer informatie
• Vicky Wiessner
• 06-48907940
• maatjes.zeeland@humanitas.nl
• www.humanitas.nl/afdeling/zeeland/ 

Activiteiten/maatjes-project/

Filmpje

Filmpje

Filmpje

Stas en Thea, foto: Mieke Wijnen Fotografie

Foto: Pexels.com

https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/humanitas-walcheren-zoekt-vrijwilligers-thuisadministratie-walcheren
https://www.humanitas.nl/afdeling/zeeland/vacatures/secretaris-afdeling-zeeland/
https://www.humanitas.nl/afdeling/zeeland/vacatures/bestuurslid-pr-en-communicatie/
https://www.humanitas.nl/afdeling/zeeland/vacatures/bestuurslid-algemeen/
https://www.humanitas.nl/afdeling/zeeland/vacatures/bestuurslid-aandachtsgebied--detentie/
mailto:p.veen%40humanitas.nl?subject=
http://www.humanitas.nl/zeeland
mailto:zeeland%40humanitas.nl?subject=
mailto:p.veen%40humanitas.nl?subject=
http://www.humanitas.nl/zeeland
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/het-maatjesproject-van-humanitas-zoekt-maatjes
mailto:maatjes.zeeland%40humanitas.nl?subject=
https://www.humanitas.nl/afdeling/zeeland/Activiteiten/maatjes-project/
https://www.humanitas.nl/afdeling/zeeland/Activiteiten/maatjes-project/
https://www.youtube.com/watch?v=9KRD7mkKgt0
https://www.youtube.com/watch?v=CJFY1c3sJh8&t=5s
https://youtu.be/kC2SoIT1lTY


Manteling
Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of beperking, mensen met psychische problemen, eenzame 
mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de 
kwaliteit van leven van mensen die hulp vragen en van vrijwilligers die hulp bieden. Het team van Manteling helpt dit te 
realiseren.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
De vrijwilligers van Manteling bieden ondersteuning en hulp van mens tot mens door vriendschappelijk contact aan te gaan 
met hulpvragers. 
Vrijwilligers geven praktische, incidentele hulp, gaan op vriendschappelijk huisbezoek en bieden zorg en aandacht aan mensen 
in de laatste levensfase, thuis of in het Sint Jans hospice de Casembroot in Middelburg of in Hospice Ter Reede in Vlissingen. 
Nieuwe mensen ontmoeten, ervaring opdoen, afwisseling en uitdaging. Een glimlach op het gezicht van de ander, een bedankje 
voor de gezellige middag, het gevoel dat je echt nodig bent. Dat is wat vrijwilligerswerk bij Manteling zo bijzonder maakt.
Alle vacatures vind je hier: https://www.mantelingwalcheren.nl/vrijwilligers/vacatures/.

Vacatures
• Begeleiding en boodschappendienst
• Maatjes en bezoekvrijwilligers
• Vrijwilligers in het hospice
• Vrijwillige coördinator terminale en 

palliatieve zorg
• Vrijwillig coördinator Eenzaamheid

Meer informatie
• Manteling
• 0118-553530
• info@mantelingwalcheren.nl
• www.mantelingwalcheren.nl

De Luisterlijn
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. 
De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor 
mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per 
mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. 

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Er vooral zijn (via de telefoon of de chat), voor een ieder die behoefte 
heeft aan contact, op het moment dat het voor die ander nodig is. Ook 
tijdens de coronamaatregelen waren de vrijwilligers anoniem bereikbaar. 
Per maand draai je 4 diensten, waarvan 1 een nachtdienst is. Zo nodig kan dit 
ook vanuit huis. Voor je aan de slag gaat, krijg je een gedegen Luisterlijntraining. 
Hierbij wordt rekening gehouden met noodzakelijke coronamaatregelen.  
Na de versoepelingen gaat het vrijwilligerswerk gewoon door, waarbij het ook weer mogelijk 
is om je collega’s op locatie te ontmoeten tijdens de bijeenkomsten en er ook weer meer thema bijeenkomsten georganiseerd 
kunnen worden. 

Vacatures
• Luistertalenten

Bestanden
• Flyer Luisterlijn

Meer informatie
• Hellen den Hoedt / Dianne Riemens
• 0113-256898
• middelburg@deluisterlijn.nl
• www.deluisterlijn.nl

Filmpje Bestanden
• Brochure “Jij maakt het 

verschil”
• Flyer “Word vrijwilliger”

Anneke is vrijwilliger bij St. Janshospice 
De Casembroot, foto: Martijn Fincke

Jaap is vrijwilliger bij De Luisterlijn
Foto: Martijn Fincke
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NERGENS WORDT ZO 
GELEEFD ALS BIJ ONS 
IN HET HOSPICE.

“

”

https://www.mantelingwalcheren.nl/vrijwilligers/vacatures/
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/manteling-zoekt-vrijwilliger-begeleiding-en-boodschappendienst-bb
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/manteling-zoekt-maatjes-en-bezoekvrijwilligers
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/manteling-zoekt-hospicevrijwilligers
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/manteling-zoekt-een-vrijwillig-coordinator-vptz-thuis
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/manteling-zoekt-een-vrijwillig-coordinator-vptz-thuis
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/manteling-zoekt-een-vrijwillig-coordinator-eenzaamheid
mailto:info%40mantelingwalcheren.nl?subject=
http://www.mantelingwalcheren.nl
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/de-luisterlijn-zoekt-luistertalenten-die-zich-voor-een-ander-willen-zetten
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/door-zoekt-activiteitenbegeleiders
https://www.welzijnmiddelburg.nl/sites/default/files/media-files/DLL_vrijwilligersflyer_2021.pdf
mailto:middelburg%40deluisterlijn.nl?subject=
http://www.deluisterlijn.nl
https://www.youtube.com/watch?v=rQ5qxu8RUyk
https://www.welzijnmiddelburg.nl/sites/default/files/media-files/Brochure%20digitale%20versie.pdf
https://www.welzijnmiddelburg.nl/sites/default/files/media-files/Brochure%20digitale%20versie.pdf
https://www.welzijnmiddelburg.nl/sites/default/files/media-files/inlegvel%20-%20word%20vrijwilliger.pdf


“

“

“   

“   
Filmpje

Present Walcheren
Stichting Present Walcheren is een intermediair op het gebied van vrijwilligerswerk in samenwerking met maatschappelijke 
organisaties voor mensen die er alleen voor staan. Wij doen praktische en sociale projecten in en om het huis. 

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je als vrijwilliger meedoen met praktische projecten in en om het huis als een tuin, 
klussen, behangen, verhuizen, etc. 
Na versoepelingen gaan ook de sociale projecten weer van start en kun je binnen maatschappelijke organisaties voor ouderen, 
gehandicapten en nieuwkomers meedoen. 

Vacatures
• Aanpakkers 
• Projectbegeleider
• Flexwerkers
• Vrijwilligers sociale projecten
Kijk voor meer en verschillende vacatures op de 
website.

Meer informatie
• Klaas Bos
• 06 - 57 335 901
• info@presentwalcheren.nl
• www.stichtingpresent.nl/walcheren

IK RAAD HET ZEKER AAN OM VRIJWILLIGERSWERK 
TE DOEN. HET BRENGT JE IN CONTACT MET 
SITUATIES IN HET LEVEN DIE JE VANUIT JE EIGEN 
SITUATIE NIET ZO SNEL TEGENKOMT.

HET ALLERLEUKSTE AAN DIT VRIJWILLIGERSWERK VIND IK HET VOORTDURENDE CONTACT MET 
DE CLIËNT. WE HEBBEN OOK ECHT EEN GELIJKWAARDIGE RELATIE MET ELKAAR EN WE HEBBEN 
SAMEN ONTZETTEND VEEL PLEZIER. HET IS ENORM BOEIEND, LEERZAAM EN LEUK. DAARNAAST 
DOE JE VRIJWILLIGERSWERK ZEKER OOK VOOR JEZELF. HET VOELT GOED OM NUTTIG TE ZIJN, 
GEWAARDEERD TE WORDEN EN JEZELF BETER TE LEREN KENNEN.

Henk, klusser bij Stichting Present Walcheren

Anja de Vlieger, vrijwillig mentor bij Mentorschap Zeeland

Mentorschap Zeeland
Door hun ziekte of beperking zijn kwetsbare volwassenen soms niet volledig in staat zelf beslissingen 
te nemen. Het is voor hen lastig informatie te begrijpen en voor zichzelf op te komen. Als mentor 
komt u op voor hun zorg belangen en wordt hun wettelijk vertegenwoordiger. Stichting Mentorschap 
Zeeland werft en schoolt vrijwilligers die als mentor willen optreden. Zeer betekenisvol en 
verantwoordelijk vrijwilligerswerk dus!  

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kan het contact houden met je cliënt  ook via beeldbellen. Er loopt een 
beeldbelproject waarbij cliënten een tablet uitgereikt krijgen om zo toch contact met hun mentor te 
houden.
Na versoepelingen ga je als vrijwillig mentor ongeveer 1 maal in de 3 weken op bezoek bij je cliënt, 

heb je contact met zijn/haar hulpverlening en lees je bijvoorbeeld mee in een zorgdossier.

Vacatures
• Vrijwillige mentoren

Bestanden
• Flyer Word Mentor! 

Meer informatie
• Anja Minnaard-Elve
• 06-24858413 
• anja-minnaard@mentorschapzeeland.nl
• info@mentorschapzeeland.nl
• www.mentorschapzeeland.nl

Anja is vrijwillig 
mentor bij 

Mentorschap 
Zeeland
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Foto: Present Walcheren Foto: Pixabay

Foto: 
Repair Café Middelburg

https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-present-walcheren-zoekt-aanpakkers-voor-klussen-en-verhuizingen-mv
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-present-walcheren-zoekt-een-nieuwe-projectbegeleider
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-present-walcheren-zoekt-flexwerkers-mv
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-present-walcheren-zoekt-vrijwilligers-voor-sociale-projecten-mv
mailto:info%40presentwalcheren.nl?subject=
mailto:p.veen%40humanitas.nl?subject=
https://www.stichtingpresent.nl/walcheren
https://vimeo.com/506103846
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-mentorschap-zeeland-zoekt-vrijwillige-mentoren
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/door-zoekt-activiteitenbegeleiders
https://www.welzijnmiddelburg.nl/sites/default/files/media-files/Wervingsflyer%20september%202020%20digitaal.pdf
mailto:anja-minnaard%40mentorschapzeeland.nl?subject=
mailto:info%40mentorschapzeeland.nl?subject=
http://www.mentorschapzeeland.nl
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Filmpje

SVRZ ’t Gasthuis biedt op een kleinschalige manier zorg en welzijn aan. Gericht 
op het welbevinden van de cliënt. Dat doen we op acht verschillende locaties. Ook 
specialistische zorg en ondersteuning van thuiswonenden wordt aangeboden.
Wij doen dit voor mensen met dementie, mensen met lichamelijke zorg of mensen 
die specialistische ondersteuning nodig hebben. We zoeken hierbij aansluiting op 
het levensverhaal van de cliënt. In samenspraak met hen en familie.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je individuele aandacht geven aan een cliënt 
of ondersteunen in de huiskamer.  Wandelaars, duofietsers of mensen die de hond 
uitlaten zijn welkom om dit samen met een van de cliënten te komen doen.
Na versoepelingen kun je ondersteunen in de zorg, maatje worden met een cliënt, 
ondersteunen bij groepsactiviteiten of evenementen en samen met cliënten 
buitenactiviteiten doen.

Vacatures 
• Maatje
• Yogavrijwilliger
• Fietsvrijwilliger
• Wandelmaatje
Kijk voor meer en verschillende vacatures op de website.

SVRZ

Meer informatie
• Tineke Jager
• 06- 20499618 
• t.jager@svrz.nl
• www.svrz.nl 

Repair Café Middelburg
Stichting Repair Café Middelburg doet reparaties ten behoeve van duurzaamheid, om mensen met 
een krappe beurs te ondersteunen en de sociale cohesie te versterken in Middelburg.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je reparaties thuis uitvoeren en ondersteunen en kennis delen 
met de andere vrijwilligers. 
Na versoepelingen voer je reparaties uit op locatie met een groep enthousiaste vrijwilligers en heb 
je contact met de bezoekers. Je kunt ook als gastvrouw of -heer optreden.

Velt, afdeling Zeeuwse Eilanden
Velt is een vereniging die zich inzet voor een ecologische leefomgeving. Wij werken vanuit vier kernthema’s: de ecologische 
moestuin, de ecologische siertuin, ecologische voeding en duurzaam leven. Wij organiseren (digitale) cursussen, workshops, 
excursies en samenaankoopacties van bio plantgoed, zaden, bloembollen, walnoten en groenten. Op dit moment wordt 
onderzocht of wij een zadenbieb kunnen starten in de ZB in Middelburg. 

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen kun je je “Zoomtalent” inzetten om digitale cursussen 
te begeleiden. Je kunt ook helpen bij het opstarten van de zadenbieb in ZB.
Na versoepelingen kun je helpen met telen, oogsten, schonen en verpakken van zaden 
voor de zadenbieb. Beheer van de zadenbieb.

Vacatures
• Gastvrouw /-heer
• Reparateurs

Vacatures
• Zoomtalent
• Beheerder zadenbieb
• Medewerker zadenbieb
Deze vacatures staan nog 
niet online, bel of mail s.v.p. 
voor meer informatie

Meer informatie
• Bert Huige
• 06-23644823 
• info@repaircafemiddelburg.nl
• www repaircafemiddelburg.nl

Meer informatie
• Rien Klippel
• 06 53734538 
• VeltZE@MJKlippel.nl
• www.veltzeeuwseeilanden.nl

Ruud is muziekvrijwilliger bij SVRZ 
Foto: Set Vexy

Foto: Pixabay

Foto: 
Repair Café Middelburg

https://vimeo.com/338278579
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/svrz-t-gasthuis-zoekt-maatjes
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/svrz-t-gasthuis-zoekt-vrijwilliger-yoga
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/svrz-t-gasthuis-zoekt-fietsvrijwilligers-bij-de-fysiotherapie
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/svrz-t-gasthuis-zoekt-wandelmaatje
mailto:t.jager%40svrz.nl?subject=
http://www.svrz.nl
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/repair-cafe-middelburg-zoekt-gastvrouw-heer
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/repair-cafe-middelburg-zoekt-reparateurs
mailto:info%40repaircafemiddelburg.nl?subject=
https://www.repaircafemiddelburg.nl/
mailto:VeltZE%40MJKlippel.nl?subject=
http://www.veltzeeuwseeilanden.nl


Welzijn Middelburg streeft ernaar dat iedereen in Middelburg en omstreken kan deelnemen aan de samenleving en zich 
daarin thuis voelt, dat iedere inwoner een bijdrage kan leveren en zich persoonlijk kan ontwikkelen.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen?  
Tijdens de coronamaatregelen kun je als integratiemaatje, buurtbemiddelaar, redacteur Studio416 aan de slag.
Na versoepelingen kun je naast bovenstaande ook ondersteunen bij sport & spel & creatieve activiteiten voor jeugd, in 
jongerencentra activiteiten begeleiden, in poppodium de Spot als kook-, bar-, techniek-, kassa- en PR-vrijwilliger aan de 
slag en knutselclub Atlantis begeleiden.

Vacatures
• Integratiemaatje
• Jong organisatietalent
• Redacteur Studio 416
• Buurtbemiddelaar
Kijk voor meer en verschillende 
vacatures op de website.

Filmpje

Welzijn Middelburg

Meer informatie
• Sacha de Koning
• 06-8222 7382 
• Vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl
• www.welzijnmiddelburg.nl

De Vrolijkheid
Stichting De Vrolijkheid verzorgt wekelijks 
kunstworkshops voor kinderen en jongeren op het 
AZC in Middelburg. Dat doen we met verschillende 
kunstenaars + vrijwillige workshop begeleiders.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Tijdens de coronamaatregelen bieden we voor de 
kinderen 9 t/m 12 jaar creatieve buiten workshops aan. 
Je begeleidt de kinderen met hun werk; schilderen, 
timmeren, kleien, van alles. Voor 12 t/m 18 jaar is er teken- 
en schilderklas. 
Na versoepelingen starten we voor jongeren 15 t/m 25 
jaar zodra het kan met wekelijkse lessen in het maken van 
elektronische muziek producties. Voor de jongere kinderen 
kunnen we dan ook binnen presentaties geven voor publiek.

Vacatures
• Creatieve workshopbegeleiders

Meer informatie
• Lindy Huibregtse
• 06-25044923
• lindy@vrolijkheid.nl
• www.vrolijkheid.nl
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Abadit met haar integratiemaatje Sophie 
Foto: Linda Hemmes

Foto: De Vrolijkheid Middelburg

https://vimeo.com/506103925
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/welzijn-middelburg-zoekt-integratiemaatjes
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/welzijn-middelburg-zoekt-jong-organisatietalent
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/welzijn-middelburg-zoekt-redacteur-studio-416
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/buurtbemiddeling-walcheren-zoekt-vrijwillige-buurtbemiddelaars
http://www.welzijnmiddelburg.nl
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/stichting-de-vrolijkheid-zoekt-creatieve-workshop-begeleiders
mailto:lindy%40vrolijkheid.nl?subject=
https://vrolijkheid.nl/


WVO Zorg, Verpleeghuis Willibrord
Verpleeghuis Willibrord ligt in hartje Middelburg en biedt zorg aan mensen met dementie of chronische lichamelijke klachten. 
Het verpleeghuis is klein van opzet. Er zijn drie woningen voor mensen met dementie en appartementen voor mensen met 
lichamelijke klachten. Zorg verlenen we er vanuit de Planetree gedachte, dit Internationale label is een erkenning voor het 
bieden van mensgerichte zorg. 

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Samen voelt beter is ons motto en jij als vrijwilliger kunt daar iets waardevols aan bijdragen. Goed doen voor iemand anders 
is iets bijzonders en geeft niet alleen jezelf maar zeker ook de ander een goed gevoel. Zo maken we met elkaar elke dag de 
moeite waard.
Tijdens de coronamaatregelen kun je individuele aandacht geven aan een cliënt of ondersteunen in de appartementen. 
Wandelaars, schaakmaatje, computerhulp of naar de markt gaan. Je bent van harte welkom om dit samen met een van de 
bewoners te komen doen. 
Na versoepelingen kun je ook assisteren bij groepsactiviteiten/ evenementen en samen met cliënten buitenactiviteiten doen 
zoals er samen op uit op de duofiets.

Vacatures
• Fietsmaatje
• Wandelmaatje
• Gastheer/gastvrouw koffiemomenten
• Gastheer/gastvrouw muziek-filmmiddagen

Meer informatie
• Ruth Hooij-Sanders
• Welzijnscoach
• 06-10054663
• r.hooi@wvozorg.nl
• www.wvozorg.nl

• Annelies Ros
• Vrijwilligerscoördinator
• 06-10089071
• a.ros@wvozorg.nl

VERBONDEN BLIJVEN MET DE MENSEN DIE JE DIERBAAR ZIJN EN 
DE WERELD OM JE HEEN, DAT IS WAAR ONZE ZORG VOOR STAAT.“ “   

Foto: WVO Zorg

Foto: De Vrolijkheid Middelburg
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https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/wvo-zorg-zoekt-fietsmaatjes
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/wvo-zorg-zoekt-wandelmaatjes
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/wvo-zorg-zoekt-gastheergastvrouw-voor-koffiemomenten
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/wvo-zorg-zoekt-gastheergastvrouw-voor-muziekfilmmiddagen
mailto:r.hooi%40wvozorg.nl?subject=
http://www.wvozorg.nl
mailto:a.ros%40wvozorg.nl%0D?subject=


Zorgstroom is een ouderenorganisatie, die zorg levert in de zorg- en 
verpleeghuizen en de thuiszorg. Uw leven Samen Zorgen staat centraal. 
Dit doen wij samen met bewoner/cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en 
medewerkers.

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen? 
Wil jij van betekenis zijn dan zijn wij op zoek naar jou! 
Tijdens de coronamaatregelen zijn we op zoek naar fietsmaatjes/ 
wandelmaatjes en bezoekvrijwilligers. De coronanatijd heeft veel 
eenzaamheid met zich meegebracht.
Na versoepelingen zijn we zijn op zoek naar vrijwilligers rondom de 
maaltijden in de avonduren.  Je biedt hier gezelligheid en sfeer.  Heb jij een 
zorgachtergrond en wil je begeleiden bij uitjes van de bewoners/cliënt, dan is 
dit iets voor jou!

Vacatures
• Maatje met interesse in modelbouw
• Maatje om op pad te gaan
• Wandelmaatje
• Bezoekvrijwilliger

Kijk voor meer en verschillende vacatures op de website.

Filmpje

Zorgstroom

Meer informatie
• Franca Beirnaert
• 0118-684265 
• vrijwilligerswerk@zorgstroom.nl
• www.zorgstroom.nl

Bezoekwerk is een van de belangrijkste activiteiten van 
de Zonnebloem. Als bezoekvrijwilliger ga je op visite bij 
mensen die door hun lichamelijke beperking of ziekte 
weinig buiten de deur komen. Jaarlijks organiseren 
lokale afdelingen uiteenlopende activiteiten voor 
deelnemers om hen een leuke, onbezorgde dag te 
bezorgen. Dat kan een activiteit voor een grote groep 
zijn, maar ook een activiteit voor een kleine groep of een 
één-op-één activiteit met een deelnemer. 

Welk vrijwilligerswerk kun je bij ons zoal doen?  
Tijdens de coronamaatregelen zijn er een aantal vrijwil-
ligers die gasten bezoeken. Daarnaast bezorgen we 
met regelmaat “attenties” bij onze gasten door onze 
wijkcoördinatoren. Sinds Corona hebben onze gasten 
bloembolletjes, chocolaatjes, tijdschriften en andere oh 
zo belangrijke aandachtsmomenten ontvangen.
Na versoepelingen gaan wij het bezoekwerk weer 
actiever invullen. We hopen dan voorzichtig aan weer 
wat kleine activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld 
een spelletjesmiddag, koffie drinken, wandelingetje, 
winkelen of een ander uitstapje. Daarna hopen we weer 
korte regionale of landelijke vakanties aan te kunnen 
bieden. Het hoeven geen grote dingen te zijn, aandacht voor elkaar en luisteren is hierin heel belangrijk!

Vacatures
• Bezoekvrijwilligers
• Bestuursleden

De Zonnebloem afd. Middelburg-
Veere

Meer informatie
• Miranda de Dreu
• zonnebloem.mbg@gmail.com
• www.zonnebloem.nl/middelburg-veere

“Ik kom overal en nergens! Met 
mensen op de achterbank, een rolstoel 
duwend of ik ga mee met een reisje.”

Ron is vrijwilliger bij De Zonnebloem 
Foto: Anda van Riet

Foto: Zorgstroom
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https://vimeo.com/506103981
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/zorgstroom-zoekt-een-maatje-1
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/zorgstroom-zoekt-een-maatje-0
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/zorgstroom-zoekt-een-wandelmaatje-0
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/zorgstroom-zoekt-bezoekvrijwilliger
mailto:vrijwilligerswerk%40zorgstroom.nl?subject=
https://www.zorgstroom.nl/vacatures-vrijwilligers/
https://www.zonnebloem.nl/middelburg-veere/vacatures/2017/04/enthousiaste-bezoekvrijwilligers-112233
https://www.welzijnmiddelburg.nl/vacatures/de-zonnebloem-afdeling-middelburg-veere-zoekt-bestuursleden
mailto:zonnebloem.mbg%40gmail.com?subject=
http://www.zonnebloem.nl/middelburg-veere


Vacatures
• Vacaturebank 

Filmpje

Een lach op iemands gezicht, scholing, nieuwe ervaringen, voldoening, leuke sociale contacten... Je krijgt zoveel terug voor 
het doen van vrijwilligerswerk! 

Vanuit ons vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig helpen we je graag op weg bij al je vragen over vrijwilligerswerk. We 
kunnen je helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk dat bij je past. Via het Kennisplatform kun je workshops en trainingen 
volgen. Plan een kennismakingsgesprek met ons in als je een advies op maat wilt, als je niet kunt kiezen uit al het aanbod 
of als het vrijwilligerswerk dat jij graag wil doen, niet in dit boekje staat. Of kijk op de vacaturebank.

Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig, Welzijn Middelburg

Meer informatie
• Rianne Vink, Janneke Nijssen en Sacha de Koning
• 06-5165 1962
• vrijwilliger@welzijnmiddelburg.nl
• www.welzijnmiddelburg.nl

Ron is vrijwilliger bij De Zonnebloem 
Foto: Anda van Riet

Eline, Rianne, Sacha en Janneke van Samen Vrijwillig
Foto: Set Vexy
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“SAMEN NUTTIG BEZIG ZIJN EN EEN BIJDRAGE KUNNEN 
LEVEREN, VIND IK BELANGRIJK, IK KAN ER ECHT MIJN EI 
IN KWIJT.”

https://vimeo.com/516550393
http://www.welzijnmiddelburg.nl/vrijwilligerswerk
http://www.welzijnmiddelburg.nl/vrijwilligerswerk
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed id commodo lorem. Sed dolor justo, pellen-
tesque iaculis dapibus vitae, feugiat vitae metus. Don-
ec ac congue leo. Cras in enim eget risus sollicitudin 
auctor. Nam aliquet quis tellus sit amet sagittis.

MAURIS ALIQUET 
ORNA ORNARE IMPE 
DIET ALIQUET

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit. Sed id commodo 
lorem. Sed dolor justo, pellentesque 
iaculis dapibus vitae, feugiat vitae 
metus. Donec ac congue leo. Cras in 
enim eget risus sollicitudin auctor. 
Nam aliquet quis tellus sit amet sagit-
tis. Aliquam condimentum euismod 
justo. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Proin eu 
odio et purus faucibus suscipit.

imperdiet lacus
Mauris aliquet ornare imperdiet. Ut 
lacus diam, laoreet vel elementum ac, 
aliquet quis lorem. Curabitur sem li-
bero, scelerisque vitae vestibulum eu, 
laoreet eget eros. Nullam ligula nisl, 
viverra sit amet enim eget, rhoncus 
dictum dui. Aliquam fringilla rutrum 
massa, elementum pretium nisl. Proin 
mattis. Curabitur a orci felis. Morbi 
condimentum semper quam, nec 
molestie ligula convallis ut. Vestibu-
lum efficitur purus risus, eu convallis 
erat semper non. Integer elementum 
consectetur auctor. Phasellus ex tur-
pis, congue ut nisl eu, finibus semper 
a a ultrices. Nullam rhoncus quam ut 
lacus aliquam mollis. Ut malesuada 
neque id lorem molestie, ac sceleris-
que augue bibendum. Maecenas sit 
consectetur auctor. Phasellus ex tur-
pis, congue ut nisl eu, finibus semper 

a a ultrices. Nullam rhoncus quam ut 
lacus aliquam mollis. Ut malesuada 
neque id lorem molestie, ac sceleris-
que augue bibendum. Maeamet urna 
bibendum justo fringilla molestie non 
vel turpis.

imperdiet lacus
Suspendisse at pulvinar diam, vitae 
fermentum ligula. Nulla posuere 
porta elit maximus imperdiet. Sed 
luctus tortor et mauris pellentesque, 
lum efficitur purus risus, eu convallis 
erat semper non. Integer elementum 
consectetur auctor. Phasellus ex tur-
pis, congue ut.lacus diam, laoreet vel 
elementum ac, aliquet quis lorem. Cu-
rabitur sem libero, scelerisque vitae 
vestibulum eu, laoreet eget eros. Nul-
lam ligula nisl, viverra sit amet enim 
eget, rhoncus dictum dui. Aliquam 
fringilla rutrum massa, elementum 
pretium nisl. Proin mattis. Curabitur a 
orci felis. Morbi condimentum semper 
quam, nec molestie ligula convallis 
ut. Vestibulum efficitur purus risus, 
eu convallis erat semper non. Inte-
ger elementum consectetur auctor. 
Phasellus ex turpis, congue ut nisl eu, 
finibus semper a a ultrices. Nullam 
rhoncus quelementum pretium nisl. 
Proin mattis. Curabitur a orci felis. 
Morbi condimentum semper quam, 
elementum pretium nisl.

at elementum est ornare. 
Sed congue eget nulla a 
ultrices. Nullam rhoncus 
quam ut lacus aliquam mol-
lis. Ut malesuada neque id 
lorem molestie, ac sceleris-
que augue bibendum. Maec
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