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Meedoen en ontmoeten 
Onbekend maakt onbemind. Ontmoeten betekent elkaar leren kennen, een netwerk
opbouwen. Weten wie je buren zijn, dat geeft een veilig gevoel. Samen leuke dingen doen,
elkaar steun vragen en steun geven wordt zo heel gewoon.

Mensen maken Culemborg: 2021 Nationaal jaar van vrijwillige inzet 
In 2021 vragen vrijwilligersorganisaties landelijk aandacht voor de verbindende waarde

van vrijwilligerswerk onder de naam ‘Mensen maken Nederland’. Sandra Rigter,

Coördinator vrijwilligerswerk: “Vrijwilligers zitten verweven in de hele maatschappij.

Culemborg is een zeer actieve vrijwilligersgemeente. Binnen het netwerk van 30

vrijwilligersorganisaties in Culemborg zijn al 1500 vrijwilligers actief. Maar er zijn natuurlijk

nog veel meer mensen die zich vrijwillig inzetten. Vrijwilligerswerk is zo veelzijdig. Er is

voor iedereen passend vrijwilligerswerk te vinden.”  

  

Heeft u ook interesse in vrijwilligerswerk of wilt u er meer over weten? Neem dan contact

op met Sandra Rigter (ElkWelzijn) via 06-83525108 of srigter@elkwelzijn.nl 

Lees verder
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‘Vrijwilligerswerk houdt me gelukkig!’ 
 2021 is het Nationaal jaar van vrijwillige inzet. Elke maand vertelt een vrijwilliger over
zijn/haar ervaringen met vrijwilligerswerk. 
  
Arie Noorlander (70) raakte 15 jaar geleden zijn baan kwijt. Dat verlies hakte er in, maar 
hij vond een nieuwe invulling voor zijn leven als vrijwilliger bij ElkWelzijn ‘Toen ik 55 was
vond er een reorganisatie plaats bij het bedrijf waar ik werkte, mijn baan verdween. Ik had
meer dan 30 jaar met plezier gewerkt en dat stopte van de een op de andere dag.
Vervolgens bleef ik solliciteren maar het lukte niet om wat anders te vinden, mijn leeftijd
speelde me parten. Ik werd geconfronteerd met een gevoel van verlies, van leegte’. 

‘Bewoners hebben zelf de regie in handen’ 
De outreachende ronde is een van de onderdelen van het werk van de wijkcoaches van

ElkWelzijn.  “Tijdens mijn rondes in de wijk luister ik goed naar de verhalen en de vragen

van bewoners. Ik stimuleer hen om zelf actief op zoek te gaan naar een antwoord op hun

vraag. Ik help hen om de juiste weg hierin te vinden. Ook als iemand een idee heeft voor

de wijk, dan zoek ik met de bewoner naar mensen in de wijk die mee willen helpen. Ik

ondersteun hen met het doel dat zij later zelfstandig verder kunnen. Bewoners hebben zelf

de regie in handen.”  zegt wijkcoach Ahmed Ben Saddik. 

Het verhaal van Arie Noorlander
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Thank you ride out  
Van 8 t/m 14 februari is het de week van de liefde. Liefde is breder dan het hebben van

een relatie. Je hebt bijvoorbeeld je familie lief of je bent blij dat je vrienden om je heen

hebt. Je waardeert het dat iemand je helpt of dat iemand een luisterend oor biedt als je dat

nodig hebt. Iedereen vindt het fijn om gezien en gehoord te worden. ElkWelzijn vindt het

belangrijk dat we in deze tijd naar elkaar om blijven kijken en dat we mensen blijven

verbinden. Daarom biedt ElkWelzijn de inwoners van Culemborg de kans om in deze week

een bijzonder persoon in het zonnetje te zetten door het organiseren van een Thank you

ride out. Daarnaast zullen jonge mantelzorgers bedankt worden voor hun inzet.  

‘Het is belangrijk om je in te zetten voor de gemeenschap.’ 
 De wijkcoaches van ElkWelzijn ondersteunen regelmatig bewoners bij het opzetten van

een initiatief. Bwira Boston: “In mei 2019 ben ik uit Congo naar Nederland gekomen. Ik ben

Lees het hele interview met Ahmed

Ja, ik wil iemand bedanken!
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nu veilig met mijn gezin hier in Culemborg. Ik ben trots om een Culemborger te zijn en vind

het belangrijk om mij in te zetten voor de gemeenschap. Tijdens het

participatieverklaringstraject dat ik voor mijn inburgering moest volgen hoorde ik dat het

mogelijk is een bewonersinitiatief te starten. Ik heb daarom een online challenge bedacht

gericht op taal, gezondheid en de historie van Culemborg en heb ElkWelzijn gevraagd mij

hierbij te ondersteunen. We gaan van start zodra het weer kan.”

Het Sociaal Wijkteam, Fairtrade Original en ElkWelzijn bedanken vrijwilligers van het
Netwerk Zorg en Welzijn 

In Culemborg zet maar liefst één op de drie inwoners zich belangeloos in als vrijwilliger.

Janine van der Heiden werkzaam in het Sociaal wijkteam wilde de vrijwilligers die zich

inzetten via het Netwerk Vrijwilligers Zorg en Welzijn extra bedanken voor hun inzet. Ze

zocht de samenwerking met Fairtrade Original en ElkWelzijn en samen bedachten zij een

mooie actie. 
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