Leren & Ontwikkelen

Bekijk deze mail in je browser

<<Voornaam>>, wat wil jij nog leren?
Hoe mooi is het als je dingen zelf kunt regelen, onafhankelijk bent van anderen en trots op
jezelf kunt zijn. Je ben nooit te oud om te leren, ontwikkel jezelf en groei!

"Ik kan nu zelf via google dingen opzoeken"
Dikkie Bezemer (75) vindt het belangrijk om zelfstandig en onafhankelijk te blijven. Vier
jaar geleden kocht ze haar laptop maar behalve aanzetten kon ze er niets mee. Om ook op
digitaal vlak bij te blijven, krijgt ze hulp van Digitaal Bolderburen.

Lees het verhaal van Dikkie

Toekomstcoach: samen een
toekomstplan maken
Als jongeren 18 worden, verandert er
veel. Bijvoorbeeld op het gebied van
opleiding of werk, zorg en financiën. De
toekomstcoach ondersteunt jongeren door
samen een toekomstplan te maken en
helpt deze uit te voeren. Toekomstcoach
Francis Nijhof: "Stap voor stap probeer ik
de toekomst van jongeren concreet te
maken. Door het maken van de juiste
keuzes komt die droombaan een stuk
dichterbij."

De Toekomstcoach staat naast de jongere

Ontwikkel jezelf met vrijwilligerswerk
Als vrijwilliger doe je niet alleen iets voor

Cabaret cadeau voor vrijwilligers
Corona heeft een enorme wissel

de samenleving, je leert en groeit er zelf
ook van! Er zijn talloze mogelijkheden in

getrokken op de vrijwilligers in Culemborg.
Om ALLE vrijwilligers in Culemborg een

Culemborg. Alle vacatures in onze

hart onder de riem te steken willen het

vrijwilligersbank zijn recent gecheckt en
actueel. Met de filters kun je handig

Cultuurfonds Culemborg, ElkWelzijn en
Theater de Fransche School hen graag

zoeken op soort vrijwilligerswerk, dag of
bijvoorbeeld of het werk geschikt is voor

een cadeau aanbieden: een online
theatervoorstelling van het weergaloze

rolstoelgebruikers. Er zit vast iets leuks
voor je tussen!

improvisatieduo ‘Beperkt Houdbaar’ op
woensdagavond 9 juni.

Bekijk alle vrijwilligersvacatures

Krijg een theatervoorstelling cadeau

Stage lopen bij ElkWelzijn
ElkWelzijn is een door de SBB erkende stage-organisatie. Wij bieden afwisselende en
interessante stageplekken aan voor studenten van verschillende opleidingen en
niveau's. Zo kun je bij ons meelopen met de wijkcoaches, maar ook als pr-medewerker of
in de jongerenruimte.
Stagiair Marlies Schledorn: “Het werk van ElkWelzijn is erg breed en multicultureel,
daardoor kun je veel ervaring en kennis opdoen.”

Stagemogelijkheden en ervaringen

Studiewijs: huiswerkbegeleiding
voor scholieren
We bieden vanaf het najaar 2021
scholieren van de basisschool en
middelbare school gratis
huiswerkbegeleiding aan. We leren ze
plannen, organiseren, er is aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling en we bieden

een rustige werkplek. Is dit iets voor jou(w
zoon/dochter)?

Leren op jouw manier

Ook ElkWelzijn blijft leren en ontwikkelen
ElkWelzijn helpt anderen graag met leren en ontwikkelen. Maar ook als organisatie zitten
we niet stil. “In april 2021 zijn we geslaagd voor de hercertificering van het Kwaliteitslabel
Sociaal Werk”, vertelt Dorine Ottevanger, directeur van ElkWelzijn. “De uitkomsten zijn
heel positief en een bekroning van het harde werk. Tegelijkertijd stimuleert dit ons om
verder te blijven leren. Er is nog genoeg te doen en het rapport biedt ook
aanknopingspunten voor doorontwikkeling.”

Bekijk het jaarverslag 2020 en jaarplan 2021
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