HÉT JONGERENVRIJWILLIGERNETWERK
VAN VEENENDAAL

OVER ONS

Netwerk vo
or Jou
Stichting Netwerk voor Jou is in oktober 2014 opgericht.
Wij zijn een lokaal jongerenvrijwilligersnetwerk met als doel
eenzame en kwetsbare inwoners van Veenendaal hulp en
netwerk te bieden. Dit doen wij door jongeren te inspireren
en te activeren om zich vrijwillig voor hen in te zetten.
Jongeren ontdekken dat goed doen voor een ander heel
leuk en tegelijkertijd vanzelfsprekend is.
Wij faciliteren en begeleiden laagdrempelig vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers bepalen zelf wanneer en welk vrijwilligerswerk
ze doen, zodat het volledig is afgestemd op hun agenda,
mogelijkheden en voorkeuren.
Samen vormen we een netwerk waar vrijwilligers elkaar
ontmoeten en inspireren om zich op een unieke manier in
te zetten voor Veenendaal met de waardevolle talenten die
zij hebben. Een leuke manier om nieuwe mensen te leren
kennen en vrienden te maken.
Ook jij bent van harte welkom om mee te doen.
We hopen je snel te ontmoeten!

In 2018 was Netwerk voor Jou genomineerd voor
Appeltje van Oranje en mocht het hele team de Koning
en de Koningin ontmoeten.

Netwerk voor Jou:
biedt hulp en netwerk aan kwetsbare mensen in Veenendaal
bestrijdt eenzaamheid
inspireert en helpt jongeren om hun talenten in te zetten

PROJECTEN

Praktische hulpvragen

Kwetsbare mensen uit Veenendaal kunnen een praktische
hulpvraag indienen bij Netwerk voor Jou. Deze kan door
henzelf ingediend worden, maar ook hulpverleners kunnen
hulpvragen indienen, voor hun cliënten. Deze groep heeft
zelf geen eigen netwerk of financiële middelen die nodig zijn
om een bepaalde klus te klaren. Denk aan achterstallig
tuinonderhoud, hulp bij verhuizen, een bed in elkaar zetten.
Vrijwilligers komen in een groepje of individueel helpen. De
coördinator van Netwerk voor Jou zorgt dat alles rondom
de praktische hulpvraag duidelijk en goed geregeld is.

Sociale hulpvragen

Inwoners zonder eigen netwerk, kunnen een sociale
hulpvraag indienen bij Netwerk voor Jou. Het kan gaan om
zowel een kortdurende als een langdurende hulpvraag.
Kortdurend: iemand heeft voor een paar weken oppas nodig
door ziekte of een moeilijke zwangerschap. Een voorbeeld
van een langdurende hulpvraag kan zijn dat iemand een
maatje zoekt om mee op te trekken en leuke dingen te
ondernemen.

YourCube Maatschappelijke Diensttijd

De Maatschappelijke Diensttijd is een programma voor
jongeren tussen de 15 – 30 jaar. Het is een programma van
de overheid om jou te laten ontdekken wat jij leuk vindt en
waar je goed in bent zodat je jezelf verder kan ontwikkelen
en tegelijkertijd iets goeds kan doen voor de samenleving.
Wij zijn één van de organisaties waar je deze
Maatschappelijke Diensttijd kan uitvoeren. Ons programma
heet ‘YourCube’. Je kunt zowel voor een korte als voor een
lange periode meedoen met YourCube. Wanneer je meer
dan 80 uur vrijwilligerswerk doet, krijg je een EuroPass. Dit
is een officieel certificaat om je CV te versterken.

PROJECTEN

Groeiplaats

Wandelen met ouderen

Een krantenartikel over ouderen die veel binnen zitten en
nooit meer buitenkomen, was de aanleiding voor het starten van het project “Wandelen met ouderen”. Iedere maand
geven Zorggroep Charim en Quarijn door welke ouderen
graag naar buiten willen. Netwerk voor Jou zorgt dan dat er
voldoende jongeren meegaan om deze ouderen een gezellige zaterdagochtend te geven. Iedere 2e zaterdag van de
maand worden ouderen uit locatie “Het Boveneind” van
Zorggroep Charim meegenomen. Iedere laatste zaterdag
van de maand gaan ouderen van locatie “De Koekoek” mee
naar buiten. Samen met de ouderen wordt er een wandeling
gemaakt door de winkelstraat en over de markt. Ook wordt
er een kopje koffie gedronken en een stukje taart gegeten.

De groeiplaats is een maandelijkse bijeenkomst van
vrijwilligers met eenzame jongeren die actief zijn, elkaar
willen ontmoeten en nieuwe dingen willen leren. Zij eten
met elkaar en wisselen ervaringen en tips uit. Iedere maand
wordt een ander thema besproken, wordt er een spreker
uitgenodigd of doen we met elkaar een activiteit.
Netwerk voor Jou wil graag investeren in tijd, aandacht en
begeleiding. Het biedt meerwaarde en creëert verbinding.

Wandelen met mensen met een beperking

Iedere derde zaterdagochtend van de maand wandelen we
met mensen met een beperking naar de stad. Het is echt
een uitje en altijd erg gezellig. We gaan met een groep en
er is een coördinator bij die begeleidt en helpt waar nodig.
Daarom is het voor iedereen toegankelijk om mee te doen.
Jongeren komen in aanraking met deze doelgroep, de
bewoners komen buiten en het zorgpersoneel is twee
uurtjes ontlast. Win-win situatie.

PROJECTEN

Jongeren doen vrijwilligerswerk

Jongeren kunnen zich aanmelden om zich in te zetten als
vrijwilliger op één van de projecten of we gaan samen
opzoek naar welk vrijwilligerswerk passend is. Dit kan bij
één van onze samenwerkingspartners zijn. Bijvoorbeeld
bij De Eettafel; een initiatief in een buurthuis waar iedere
dinsdag wordt gekookt en samen wordt gegeten. Jongeren
kunnen hier helpen en worden zich bewust van hoe zij iets
kunnen betekenen voor een ander. Jongeren kunnen hieraan
meedoen in het kader van hun maatschappelijke stage.

Evenementen

Naast deze hulpvragen en projecten sluit Netwerk voor Jou
aan bij wat er speelt in de samenleving en worden er losse
evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan: een
actie tijdens Valentijnsdag, met ouderen en jongeren naar de
dodenherdenking, met een groep jongeren meedoen met de
CityRun om in beweging te komen, een inspiratiebijeenkomst, tijdens de vakantie een activiteit voor kinderen
in een buurthuis etc.
Kijk op onze website voor de meest actuele projecten en
evenementen!

IN BEELD

vrijwilliger

“

...het voelt zeker niet
als een verplichting. Het
geeft plezier om iets voor
een ander te doen.

“Ik ben Mansur en ik ben vier jaar in
Nederland. Ik ken Netwerk voor Jou nu
drie jaar. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan
bij hen. Ik heb geholpen bij verhuizingen,
tuinen, dingen in elkaar zetten enz. Zij
helpen mij ook. Ze gaan met mij mee als
ik een belangrijke afspraak heb. Ze
regelen dingen voor mij. Ze helpen mij
met de Nederlandse taal. Ik vind het
altijd heel gezellig met hen. Ik vind
Netwerk voor Jou heel belangrijk want
ze helpen veel mensen die echt hulp
nodig hebben.”

“

Zes dagen per week laten Maria (14) en Sanne (13) een
hond van een ziek echtpaar uit. ‘Via een maatschappelijke
stage ontmoette ik Henrieke’, vertelt Maria. ‘We zijn met
een groep hondenuitlaters. Er is zelfs een coördinator voor.’
Sanne: ‘Maria heeft mij meegenomen. Wij zijn vriendinnen. Ik
vind het leuk om in het weekend samen met Beertje op pad
te gaan en het voelt zeker niet als een verplichting. Het geeft
plezier om iets voor een ander te doen. We hebben de hond
zelfs kunstjes geleerd!’

“

Zij helpen mij ook.

“

IN BEELD
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iets wil betekenen voor iemand in Veenendaal.
op zoek bent naar vrijwilligerswerk.
een poosje bent uitgevallen bij je werk of op school
maar wel graag iets wil doen om iemand te helpen.
wilt oriënteren op wat jij leuk vindt voor de
toekomst.
voor je Maatschappelijke Stage een leuke plek zoekt.
bij mensen binnenkomt waar hulp nodig is en hen
door wilt verwijzen naar Netwerk voor Jou.
ondernemer bent in Veenendaal en mee wil bouwen.
op een school werkt en de leerlingen een sociale
actie wil laten doen.
in een winkel werkt waar het potje voor een gift
mag komen te staan.

Neem contact op via onze gegevens op de achterzijde.
Dan maken we een afspraak!

hulpvrager

“

“

Wij maken graag kennis met je als je

IN BEELD

Chantal: “Voor een client van me
was ik op zoek naar mensen die
vrijwillig wilden helpen een conifeer
van een paar meter hoog te
verwijderen. Netwerk voor jou
benaderde mij via social media met
het aanbod om te helpen en samen
hadden we binnen no time een
club bij elkaar om de klus te klaren.
Diezelfde week nog ging de boom
om, konden we hem afvoeren en
was de gehele voortuin zelfs
onkruid-vrij. Een geslaagde
samenwerking waaruit wellicht
meer ontstaat.”

..binnen no time
een club bij elkaar
om de klus te klaren.

IN BEELD
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BEDRIJVEN

U kunt als bedrijf uw steentje bijdragen aan het helpen van
kwetsbare, eenzame inwoners van Veenendaal. Hun
problemen zijn niet alleen van sociale, maar ook van
maatschappelijk aard.
Omdat wij een Stichting zijn, zijn we volledig afhankelijk van
subsidies, fondsen en giften. Wij willen ons mooie werk
uiteraard graag voortzetten. Helpt u ons?

Cijfers 2019:
Hulpvragen
Hulpontvangers
Vrijwilligers
Vrijwilligersuren

376
2122
1024
9441

Door een gift te doen, sponsor te worden of door u als
bedrijf zelf in te zetten bij een praktische hulpvraag houdt u
zich bovendien bezig met bij Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Wij komen graag bij u langs om te vertellen
hoe wij te werk gaan en wat de mogelijkheden zijn.

>1200

Bekijk onze website voor meer informatie over hoe u kunt
bijdragen.

>2975

>440

www.netwerkvoorjou.nl
info@netwerkvoorjou.nl
06 30 56 32 30 Henrieke Segers

De Carrefour
Vijftien Morgen 7 (3e verdieping)
3901 HA Veenendaal
NL34 RABO 0301 3563 27

