
Nieuwsbrief  

E n dan zitten we alweer in het jaar 2021!  

We hebben een bijzonder jaar achter ons liggen. Een 

jaar waarin veel vrijwilligerswerk abrupt is gestopt en soms nog 

niet is opgestart, maar ook een jaar waarin ander vrijwilligerswerk juist is ge-

start . Dan denken we bijvoorbeeld aan de telefooncirkel zoals die is opge-

zet in Hasselt en de Wijkwieg die geopend is in Genemuiden. 

En er waren nog meer mooie dingen in 2020, zo heeft de Dorcaswinkel in 

Genemuiden een prachtige prijs gewonnen, de Overijsselse vrijwilligersprijs.  

In onze vorige nieuwsbrief konden jullie namen of organisaties doorgeven 

waarvan u vond dat ze hiervoor in aanmerking kwamen. We zijn blij dat hier 

respons op kwam, zodoende mochten we bij de Dorcaswinkel langs om de 

vrijwilligers daar in het zonnetje te zetten. Hierover kunt u verderop in deze 

nieuwsbrief meer lezen.  

Wat we wel gemist hebben is het contact, we hopen dan ook dat we in 2021 weer op de koffie kun-

nen. We hadden al een paar lijntjes uitstaan en hopen dan ook dat we ergens in dit jaar weer op pad 

kunnen met onze taart! 

Een hartelijke groet vanuit het coördinatiepunt, 
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N 
L doet. 

Het Oranje Fonds organiseert ieder jaar in maart NLdoet. Ivm de huidige omstandigheden 

heeft men besloten het twee maand op te schuiven. 

De grootste vrijwilligersactie van Nederland vindt in 2021 plaats op 28 en 29 mei. Met het initiatief 

laten we iedereen op een laagdrempelige manier ervaren hoe leuk het is om je voor een ander in te 

zetten. 

Voor het Oranje Fonds gaan veiligheid en gezondheid boven alles. Daarom roepen we deelnemers 

dringend op alle geldende voorschriften vanuit de Rijksoverheid en RIVM Strikt in acht te nemen bij 

het meedoen aan NLdoet. Dit geldt voor zowel klusorganisaties als voor vrijwilligers.  

Gelukkig zijn er ook op anderhalve meter afstand genoeg leuke en veilige activiteiten die je kunt 

doen tijdens NLdoet. Enkele voorbeelden zijn: Groene klussen zoals schoffelen, onkruid verwijderen, 

snoeien, een tuin voorjaars klaar maken. 

Of het organiseren van een onlineactiviteit. En wat denkt u van videobellen met bewoners van een 

verzorgingshuis?  

Op NL doet staan al diverse klussen aangemeld en ook Zwartewaterland zagen we er al tussen 

staan.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
http://www.rivm.nl/


D 
e Overijsselse vrijwilligersprijs  

Maandag 23 november was het dan zover! 

Met een mooi certificaat, een handvol bon-

nen, een prachtig boeket, een heerlijk speculaashart 

én een provinciaal statenlid gingen wij van het vrijwil-

ligers coördinatiepunt op pad.  

Op weg naar de Dorcaswinkel in Genemuiden:  

Dorcas is een christelijke organisatie die zich inzet voor goede doelen voor de allerarmsten in de we-

reld. De Dorcas winkel in Genemuiden is een prachtige, ruim opgezette winkel. In totaal zijn er onge-

veer 70 vrijwilligers werkzaam. Deze vrijwilligers werken, verdeeld over 6 dagen per week, op verschil-

lende afdelingen. Alleen al in het magazijn zijn elke dag vier of vijf vrijwilligers werkzaam om de bin-

nengekomen artikelen te sorteren en te prijzen. Daarnaast zijn er vrijwilligers die verantwoordelijk zijn 

voor de verschillende afdelingen van de winkel, zoals boeken, kleding, schoenen, sieraden en meu-

bels. Er is een reparatieafdeling, waar kleine reparaties kunnen worden verricht. Ook is er een aantal 

stylisten onder de vrijwilligers; zij zorgen voor een mooie inrichting van de winkel. Chauffeurs zorgen 

voor het vervoer van de grotere artikelen.  

Het Coördinatiepunt had een oproep gedaan om vrijwilligers in Zwartewaterland te nomineren voor de 

Overijsselse Vrijwilligersprijs.  

Als reactie op deze oproep volgde een nominatie voor de gehele groep vrijwilligers van de Dorcaswin-

kel te Genemuiden.  

Het Coördinatiepunt droeg deze nominatie over aan de organisatie van de Overijsselse Vrijwilligers-

prijs ….......  

(En) met als resultaat: GEWONNEN!  

Normaal is de uitreiking van de Overijsselse Vrijwilligersprijs een evenement dat plaatsvindt in Zwolle 

en waarbij tijdens een bijeenkomst vrijwilligers in het zonnetje gezet worden. Echter dit jaar was alles 

anders. We gingen op bezoek bij de winnaars, en zetten hen daar in het zonnetje.  

Samen met statenlid Joeri Pool van de provincie Overijssel, hebben wij de prijzen overhandigd en ver-

volgens nog nagepraat onder het genot van een bakje koffie.  

De werkzaamheden waren alweer in volle gang want op dinsdag 24 november zou de winkel weer 

opengaan. Het was een gezellig samenzijn waarbij we kennismaakten met een enthousiaste groep 

vrijwilligers die aangenaam verrast waren met deze (dik verdiende) prijs! 

 

 



V 
acature: 

Graag brengen we de volgende                                

vacature onder uw aandacht:  

OPSTARTEN MOESTUIN 

Welzijn Zwartewaterland heeft een stuk grond kunnen bemachtigen voor een moestuin in Hasselt. Deze 

moestuin wordt de plek waar iedereen die van buiten zijn, van tuinieren, van schoffelen, van oogsten of ge-

zellig samen-iets-doen houdt, WELKOM is.   

Bedoeld voor ouderen, maar ook voor mensen met een beperking, de nieuwe Nederlanders, mensen die nu niet meer 

zelfstandig een eigen tuin kunnen onderhouden. Met de bloemen en de groenten en kruiden gaan we de Buurtkamer 

Plus, de Hazelaar, JP van de Bent en misschien wel de Linde blij maken, maar natuurlijk ook de deelnemers zelf.   

In de eerste fase zoeken wij mensen met talenten en draagvlak. Mensen die wij nodig hebben om dit project te kunnen 

opstarten en te organiseren.   

Welke talenten hebben wij nodig?   

      Iemand die een plattegrond/tekening kan maken van een moestuin met de inrichting   

      Iemand die een begroting kan maken   

      Iemand die het plan kan schrijven   

      Iemand die sponsoren kan zoeken   

      Tegel leggers, bouwers, spitters   

       Iemand die ervaring heeft met tuinieren en kan helpen met een oogstplan maken   

       Een bestuur, penningmeester, secretaris en voorzitter    

Spreekt je dit aan of heb je vragen? Neem dan contact op met Monique Platel: tel: 06 20977785. 

U 
 kunt via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.  

Voor alle kernen is het mogelijk om een persoonlijk gesprek op afspraak te maken. 

Telefoon:   06-23730483 ( iedere dinsdag tussen 10:00-12:00 uur )   

Website:     www.welzijnzwartewaterland.nl 

V 
oor meerdere vacatures verwijzen we u graag naar onze vacaturebank op www.welzijnzwartewaterland.nl  

Hier vindt u onder andere verscheidene vacatures van het Rode Kruis.  

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek –  en ver weg. Dat doen we vanuit ons 

hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken we-

reldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwillig-

heid, eenheid en algemeenheid.  

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website. 

http://www.welzijnzwartewaterland.nl

