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• Vacatures
Thuismentoren gezocht
Het mentorproject Jong Perspectief ondersteunt
leerlingen die van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs gaan. Leerlingen uit groep 8 die willen
leren, maar wel wat extra aandacht en steun kunnen
gebruiken worden aan een vrijwillige thuismentor
gekoppeld. Word jij mentor?
Coachende vrijwilligers
Lijkt het je leuk om cliënten te ondersteunen tijdens de
werkzaamheden op hun beschutte werkplek binnen
Kringloopwinkel De Pelgrimshoeve? Daarnaast zoeken
wij fysiek sterke vrijwilligers en vrijwilligers die het leuk
vinden kleding te sorteren.

Inloopmomenten voor vrijwilligersbemiddeling in de wijken

Onze vrijwilligersondersteuning komt
naar je toe!

V

rijwilligerswerk is leuk en leerzaam. Je ontmoet nieuwe
mensen én je helpt de samenleving! Iets goeds doen voor
een ander is prettig. Zeker als je zelf kiest wat je leuk vindt.
Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk of heb je vragen
over vrijwilligerswerk voor jezelf of voor jouw vereniging of
organisatie? Kom langs bij één van de inloopmomenten in de
wijk Meerzicht en Palenstein en we helpen je graag verder.

Secretaris
Wie heeft de maandagavond en de donderdagavond
niets te doen, heeft een vlotte pen, politieke interesse
en zou Zoetermeer Vooruit willen helpen? De lokale
politieke partij Zoetermeer Vooruit is op zoek naar een
(vrijwillig) secretaris ter aanvulling van haar gezellige en
informele team.

Het eerstvolgende inloopmoment in Palenstein is op 23 mei
tussen 10.00 en 12.00 uur op de
locatie van Mooi welzijn aan
de Van Cleeﬂaan 1005a in Palenstein. De koffie of thee met
iets lekkers staat voor je klaar.
Daarnaast hebben we voor
elke belangstellende een vrolijk geschenkje.

Tuinmannen/ tuinvrouwen
Welke tuinmannen en tuinvrouwen helpen dit voorjaar
mee om onze (De Pelgrim, Dorp Zoetermeer) tuin op
te knappen? Om daarna ook het onderhoud van de
tuin en de borders rondom onze gebouwen op zich te
nemen. De tuin zal zo ingericht worden dat er stilte- en
meditatie plekken zijn maar dat er ook ruimte is voor
ontmoeting. Kom jij ons helpen?

Woon je niet in Meerzicht of
Palenstein, is de datum je te
ver weg of kom t de datum niet
goed uit? Na 23 mei zullen we
onze aanwezigheid in Meerzicht en Palenstein herhalen,
maar ook in andere Zoetermeerse wijken aanwezig zijn.

Meer vacatures bekijken?
Ga naar onze vacaturebank via www.zosamen.nl

• Agenda
9 mei 2019
Workshop Het nieuwe solliciteren
15 mei 2019
Vrijwilliger voor iemand met autisme? Praktische tips
16 mei 2019
Beïnvloed de ander, begin bij jezelf
23 mei 2019
Workshop Fondsenwerving door Fonds 1818
28 mei 2019
Introductiebijeenkomst Vrijwilliger Thuis
Workshops en informatiebijeenkomsten voor
Zoetermeerse vrijwilligers.
Doe je vrijwilligerswerk of wil je als vrijwilliger aan de
slag? De Vrijwilligersacademie organiseert workshops
en informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers die
werkzaam zijn in Zoetermeer. Zie een greep uit het
aanbod in de agenda hierboven. Inschrijven voor
deelname kan via www.zosamen.nl/vrijwilligers/
vrijwilligersacademie/

Het ZoSamen Vrijwilligersjournaal verschijnt elke eerste donderdag
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den voor vrijwilligersbemiddeling in Forum zijn: dinsdag
t/m donderdag van 11.00 -16.00

Over de tijden, data en locaties
word je later geïnformeerd. Bijvoorbeeld door je aan te melden voor de nieuwsbrief van
ZoSamen via www.zosamen.
nl.
Wil je de data niet afwachten voordat je een volgende
stap richting vrijwilligerswerk
kunt nemen? Ga alvast naar
onze vacaturebank online en
bekijk honderden functies in
alle toonaarden in de diverse
wijken. Bellen of e-mailen kan
ook: 0800 0200401 / info@
zosamen.nl. Of kom bij ons
langs in Forum Zoetermeer
(Stadhuisplein 1). Openingstij-

Stap naar middelbare school
makkelijker met een thuismentor

S

teeds meer jongeren die het op de basisschool hebben
weten te redden met de nodige begeleiding staan met
knikkende knieën voor de grote overstap naar de middelbare school. Het is te begrijpen want alles verandert daar voor
een jongere. Waar je jarenlang aan een tafeltje hebt mogen
zitten met een boek in je laatje binnen handbereik wordt er
nu opeens veel zelfstandigheid van een jongere verwacht.
Stichting Jong Perspectief koppelt aan die jongeren een thuismentor die wekelijks 1,5 uur bij de jongere thuis op bezoek
komt. Samen de planning doorlopen, huiswerk doornemen en
oefenen maar zeker ook praten over het contact met vrienden
en eigenlijk alles wat er gebeurt op school.
Vrijwilliger Rob heeft inmiddels een middelbare scholiere begeleid en hij is laaiend
enthousiast over het contact
tussen hen.
‘De klik was er eigenlijk meteen. Ik wilde altijd leraar
Engels worden maar dat is

uur en vrijdag van 11.00-13.00
uur. Een afspraak maken is niet
nodig.

er nooit van gekomen, dit is
een mooi alternatief’, aldus
Rob. ‘Als thuismentor kun je
gewoon jezelf zijn. Mijn input is gemeende interesse
en belangstelling voor haar
persoonlijke ontwikkeling. En
dit heeft opgeleverd dat zij

steeds meer in zichzelf is gaan
geloven en gemotiveerd is
geraakt. Ze is creatief, en om
die reden heb ik haar een keer
meegenomen naar een open
dag voor een graﬁsche opleiding. Ze wist van het bestaan
niet af maar ze ziet zichzelf dit
helemaal doen. Een haalbaar
doel voor haar toekomst!’ De
middelbare scholiere die Rob
heeft begeleid is inmiddels
binnen het VMBO een niveau
hoger geplaatst.
‘Ze zoeken bij Jong Perspectief
nog mentoren, meld je aan.’
lacht Rob. ‘Dit avontuur had ik
in ieder geval niet willen missen’! Neem voor informatie en
aanmelding contact op met
ZoSamen.

Van de redactie

Laatste
loodjes

Beste lezer, zoals in januari
in dit journaal beschreven, is
het dit jaar tien jaar geleden
dat de eerste plannen voor
het Vrijwilligersjournaal op
tafel kwamen. Verderop
in dat jaar kwam de eerste
editie uit. Door de veranderingen die op stapel staan
in de vrijwilligersondersteuning vanaf 2020, gaat Mooi
welzijn per juni 2019 -dus
volgende maand- stoppen
met het ZoSamen vrijwilligersjournaal. De redactie pinkt dan ook een paar
tranen weg om te stoppen
met het podium wat we al
die jaren voor al die vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties geweest zijn. Toch
op de hoogte blijven? In elk
geval tot het einde van het
jaar kun je onze vacatures
vinden in het Streekblad,
kun je je aanmelden voor
de digitale nieuwsbrief van
ZoSamen via www.zosamen.nl en wordt er bijna
dagelijks gedeeld en geconverseerd op onze Facebook en Instagram account:
MooiVrijwilligerswerkZoetermeer.

