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Welkom!
Vrijwilligersmarkt

22 september
Norderstedtplein 14

Deelnemende organisaties
 

ANWB Automaatje
Bibliotheek Aanzet
Diverz
Buurtgezinnen Zwijndrecht
Kamers met aandacht
NewBees
De Zonnebloem
Yulius
Vluchtelingenwerk
Jong Zwijndrechtse Waard

Humanitas Drechtsteden
Gemiva
De Historische Vereniging
Repair Cafe Zwijndrecht
Schuldhulpmaatje
Opnieuw & Co
Floor-de-Lis
Vrijwillig Traineeship
Hip Helpt

 
 



ANWB AUTOMAATJE

Waar staat dit project voor?
Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten vrijwillig
met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet
meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de
bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken voor
een kleine onkostenvergoeding van € 0,35 per km.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Naast chauffeur ben je ook een maatje van de persoon
die je vervoert. Door jouw inzet kunnen mensen
bijvoorbeeld naar de winkels, kapper, ziekenhuis of
gezellig op de koffie bij een vriendin.

Wat kun je bij ons doen?
Als vrijwilliger kun je aan de slag als chauffeur met eigen
auto of als matchmaker/planner.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.diverz.info of bel naar 078-6206060



BIBLIOTHEEK AANZET

Waar staat deze organisatie voor?
De Bibliotheek AanZet is een plek waar iedereen welkom is.
Waar je jezelf kunt zijn. Samen met anderen. Of je nu wilt lezen,
leren of ontmoeten of op zoek bent naar inspiratie of
antwoorden; het mag allemaal. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Je levert een bijdrage aan de belangrijkste doelstellingen van de
bibliotheek in de maatschappij, namelijk dat we er – samen met
onze partners – voor zorgen dat iedereen taal- en digivaardig is
en zich een leven lang kan ontwikkelen. Dat iedereen toegang
heeft tot de juiste informatie en er zijn weg in kan vinden. Dat
iedereen kennismaakt met literatuur, kunst en cultuur. En dat
iedereen de kans heeft om anderen te ontmoeten. Bovendien
werk je in Zwijndrecht in een ontzettend leuk, enthousiast team
en bieden we je trainingen, begeleiding en natuurlijk een gratis
bibliotheekabonnement! 

Wat kun je bij ons doen?
Je kan aan de slag als VoorleesHeld, als Boekenopruimer, als
Jeugdheld bij verschillende activiteiten, als aanspreekpunt voor
onze bezoekers, als gastvrouw/-heer bij onze 'Koffie met..'
bijeenkomsten.. er is van alles te doen in onze vestiging.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op www.debibliotheekaanzet.nl

 



DIVERZ

Waar staat deze organisatie voor?
Diverz is er voor iedereen van 0 tot 100 jaar. Wij hebben diverse
wijkcentra verspreid door Zwijndrecht die fungeren als
huiskamers van de wijk. Iedereen is daar welkom voor een kop
koffie, om aan te sluiten bij 1 van de vele activiteiten of het
volgen van bijvoorbeeld taal of beweeglessen. Daarnaast bieden
wij diverse diensten aan ter ondersteuning van de kwetsbare
inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam, zoals het bezorgen
van maaltijden aan huis en alarmering. Dit alles wordt mede
mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die voor Diverz actief
zijn.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Wij kijken graag samen met jou waar jij enthousiast van wordt en
gaan dan op zoek naar een leuke vrijwilligersfunctie. Zo kunnen
we jouw kennis en passie het beste inzetten en krijgen we daar
een blije vrijwilliger voor terug. Jouw betrokkenheid en inzet
maken hoe dan ook een verschil. Dat kan voor een paar uur per
week zijn of een paar keer per jaar bij bepaalde activiteiten. Je
komt te werken in een gezellig team van medewerkers en
vrijwilligers. Daarnaast bedanken wij onze vrijwilligers graag met
een leuke attentie, kerstpakket en een gezellig vrijwilligersfeest.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.diverz.info of bel naar 
078-6206060



DIVERZ

Wat kun je bij ons doen?
Bij Diverz zijn heel veel verschillende vrijwilligersfuncties, en wie
weet kunnen we met jouw kwaliteiten wel weer een leuke
nieuwe vrijwilligersfunctie in het leven roepen. We gaan dus
graag met jou het gesprek aan! Een greep uit onze
vrijwilligersfuncties; maaltijdbezorger, bardiensten draaien in
een wijkcentrum, meehelpen bij diverse activiteiten (kidsclub,
wijkkeuken, sportinloop), het verzorgen van onze (moes)tuinen,
installeren en onderhoud van alarmeringstoestellen,
taalmaatjes, ANWB-automaatjes enz enz.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.diverz.info of bel naar 
078-6206060



BUURTGEZINNEN ZWIJNDRECHT

Waar staat deze organisatie voor?
Het koppelen van gezinnen aan elkaar, zodat ouders worden
ontlast en kinderen wat extra liefde en aandacht krijgen. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Je draagt bij in een gezin van een ander. Je ontlast ouders
en helpt een kind in zijn of haar ontwikkeling.

Wat kun je bij ons doen?
Steungezin worden, er komt dan een kind wat past in jouw
gezin een dagdeel per week/2 weken in jouw gezin mee
draaien. 

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.buurtgezinnen.nl/waar/zuid-holland/zwijndrecht/



KAMERS MET AANDACHT

Waar staat deze organisatie voor?
Kamers met Aandacht zoekt vrijwilligers die een kamer willen
verhuren met een beetje aandacht, aan een jongere die toe is
aan zelfstandig wonen, maar niet kan terugvallen op de steun
van ouders of andere naasten. Het betreft jongeren die ook nog
begeleiding ontvangen van een professionele
(jeugdzorg)organisatie.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Je kunt zelf bepalen aan welke jongere je een kamer verhuurt
en op welke manier je de aandacht biedt (meer praktisch, of
juist door samen tijd door te brengen). Je kunt dus zelf bepalen
hoeveel tijd je kwijt bent en je hoeft er je huis niet voor uit.
Daarnaast ontvang je inkomsten uit huur en wordt je door de
coördinator goed geïnformeerd en begeleid bij de
consequenties daarvan voor je persoonlijke situatie (zoals bijv.
over het misverstand dat je huurtoeslag kwijt raakt of gekort
wordt op je AOW).

Wat kun je bij ons doen?
Informele steun bieden aan een jongere aan wie hij/zij een
kamer verhuurt.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op 

www.kamersmetaandacht.nl
 



NEW BEES

Waar staat deze organisatie voor?
NewBees zet zich in voor een inclusief Nederland. Dit doen
we door nieuwkomers te matchen met lokale ondernemers
en organisaties, door inclusieve integratie voor gemeenten
te organiseren en door bedrijven te adviseren en begeleiden
op het gebied van Diversiteit en Inclusie.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Een toffe plek in een energieke, jonge en snel groeiende
sociale onderneming. Diverse trainingen op het gebied van
coaching, (interculturele) communicatie en jobmatching. De
kans om samen te werken met een enthousiast en ervaren
team.

Wat kun je bij ons doen?
Door nieuwkomers te helpen matchen met Traineeships bij
lokale ondernemers en organisaties, waar talentgelijkheid
centraal staat. Nieuwkomers oefenen bijvoorbeeld
Nederlands met collega's en bouwen een lokaal netwerk op.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.new-bees.org/teams/drechtsteden/



DE ZONNEBLOEM

Waar staat deze organisatie voor?
Mensen met een lichamelijke beperking uit hun
isolement halen.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Mensen die eenzaam dreigen te worden door hun
beperking fijne middagen / dagen te bezorgen.

Wat kun je bij ons doen?
De hoofdactiviteit van "De Zonnebloem" is het bezoeken
van mensen, daarnaast zijn er nog tal van andere
activiteiten, zoals gezellige middagen, dagjes uit, waar
veel mensen voor nodig zijn. Een vereiste is wel dat er
een rolstoel geduwd kan worden.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.zonnebloem.nl/zwijndrecht
 



YULIUS

Waar staat deze organisatie voor?
Yulius is een mensgerichte organisatie in de driehoek, Rotterdam,
Dordrecht en Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer
dan 20.000 cliënten. Yulius helpt mensen van alle leeftijden met
psychiatrische problemen. Dat doen we bij de mensen thuis, bij de
huisarts(wijkzorg), bij onze inlopen, op een polikliniek, in eigen
klinieken of in een beschermde woonomgeving. Daarnaast heeft
Yulius 14 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs.  

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
De inzet van vrijwilligers binnen de organisatie is van grote waarde
voor zowel onze medewerkers als cliënten. Als vrijwilliger draag je
bij aan het welzijn van onze cliënten. Dit is niet alleen voor fijn voor
hen, zelf heb je er ook veel aan; je leert nieuwe mensen kennen,
ontwikkelt nieuwe vaardigheden, doet werkervaring op en
verbreedt je horizon. En je bent maatschappelijk betrokken. Je
hoeft geen speciale deskundigheid te hebben om vrijwilliger te
worden bij Yulius. Je werkt met mensen met een ernstige
psychische beperking. Dit vraagt vooral om geduld, enthousiasme,
respect, luisteren en initiatief nemen. 

Wat kun je bij ons doen?
Als vrijwilliger kan je aan de slag bij verschillende locaties. Denk aan
begeleid Wonen, kliniek, speciaal onderwijs en inloopcentra. 
Ben je geïnteresseerd, dan is er eerst een kennismakingsgesprek
met de vrijwilligerscoördinator. 

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.yulius.nl



VLUCHTELINGENWERK

Waar staat deze organisatie voor?
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en
asielzoekers vanaf het moment dat ze worden opgevangen
in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben
gevonden. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Het is dankbaar werk, face to face contact met onze cliënten,
helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de
gemeente.

Wat kun je bij ons doen?
Maatschappelijke begeleiding voor 15 maanden geven aan
nieuwkomers, werken als tolk, administratief medewerker,
medewerker huisvesting.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.vluchtelingenwerk.nl/nl/locatie/zwijndrecht



HUMANITAS

Waar staat deze organisatie voor?
Onze vrijwilligers helpen iedereen die tijdelijk een
steuntje in de rug nodig heeft. Je kunt bij ons terecht o.a.
op het gebied van opvoeden en thuisadministratie.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Onze vrijwilligers gaan goed voorbereid aan de slag. Ze
worden getraind en krijgen intervisie.

Wat kun je bij ons doen?
We bieden veel soorten vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld als
maatje voor een gezin of voor iemand die het overzicht
op de geldzaken kwijt is. Maar je kunt ons ook helpen
met fondsenwerving, social media of als coördinator of
bestuurder.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.humanitas.nl/afdeling/drechtsteden/



GEMIVA

Waar staat deze organisatie voor?
De Gemiva is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig -
ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. We
dragen bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de
mensen die wij ondersteunen.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Onze visie op vrijwilligers is dat zij een belangrijke bijdrage leveren
aan de ondersteuning van onze cliënten. Dat doen ze door
werkzaamheden te verrichten die aanvullend zijn op de taken van
de betaalde krachten en die anders niet verricht worden. Zo zorgen
zij ervoor dat de kwaliteit van leven van cliënten zo optimaal
mogelijk is. Gemiva werkt graag samen met vrijwilligers. Dat doen
we op basis van gelijkwaardigheid. Wij zorgen daarom voor goede
omstandigheden waarin zij hun werk kunnen doen en maken
daarover duidelijke afspraken.

Wat kun je bij ons doen?
We gaan met onze kandidaat vrijwilligers in gesprek over talenten
en mogelijkheden. We proberen elkaar te inspireren en zo tot
samenwerking en verbinding te komen. We willen niemand in een
mal drukken van taken of functieprofielen, maar juist kijken wat
iemand ons te bieden heeft en wat wij de kandidaat te bieden
hebben. Dit kan dus zeer divers zijn.

Meer weten over deze organisatie? 
www.gemiva-svg.nl



DE HISTORISCHE VERENIGING

Waar staat deze organisatie voor?
Historische activiteiten en ontvangen van (groepen)
mensen op een historische locatie

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Omdat er ontzettend veel variatie is in onze
werkzaamheden. Er zit voor iedereen wat leuks bij.
Uitgangspunt is het hebben van enige affiniteit met
geschiedenis van Zwijndrecht.

Wat kun je bij ons doen?
Van balie- en bardiensten, tot het inventariseren van
museumstukken en het doen van historisch onderzoek,
genealogie en archeologie. Ook zijn we op zoek naar
versterking op digitaal gebied (facebook, website) en zijn
we altijd op zoek naar mensen die willen helpen met
organiseren van activiteiten.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.swaen.org



REPAIR CAFE

Waar staat deze organisatie voor?
Duurzaamheid. De bewoners met een kleine
portemonnee helpen, door hun kapotte spullen proberen
te repareren. De weggooi generatie te laten inzien, dat
repareren helpt. Weggooien kan altijd.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Een gezellige ploeg. Inwoners blij maken, dat de spullen
weer heel zijn. Wij proberen alles te repareren, zoals
senseo's, stofzuigers, strijkijzers, kleding en wat u maar
kunt bedenken. Ook voor laptops etc.

Wat kun je bij ons doen?
Door mee te helpen of te repareren van kapotte
producten, diverse hand-en spandiensten

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.repaircafe-zwijndrecht.nl



SCHULDHULPMAATJE

Waar staat deze organisatie voor?
Mensen met schulden helpen.  

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Door hulp te bieden en hierdoor stress weg te nemen.

Wat kun je bij ons doen?
Door een hulpvrager financieel bij te staan en weer
zelfredzaam te maken. 

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/zwijndrecht-
drechtsteden/

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/zwijndrecht-drechtsteden/


OPNIEUW & CO

Waar staat deze organisatie voor?
Opnieuw & Co wil een innoverend, professioneel,
klantvriendelijk en financieel rendabel kringloopbedrijf zijn
en streeft daarbij naar het creëren van werkgelegenheid en
het ontwikkelen van mensen, het stimuleren en realiseren
van hergebruik en het verbeteren van de koopkracht van
mensen door het bieden van een betaalbaar alternatief voor
nieuwe producten.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Als vrijwilliger ben je het visitekaartje van Opnieuw & Co, je
zorgt er altijd weer voor dat de klanten met een tevreden
glimlach de deur uitlopen, met onder hun arm de mooiste
kringloopvondst van de dag! Wij geven je de kans om
waardevolle werkervaring op te doen, je krijgt de
mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en je bouwt een
fijn sociaal netwerk op. 

Wat kun je bij ons doen?
Er zijn diverse functies zoals chauffeur en op de
verschillende afdelingen in de winkel. Op dit moment is
er met name hulp in het magazijn nodig. 

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.opnieuwenco.nl



FLOOR-DE-LIS

Waar staat deze organisatie voor?
Stichting Floor-de-Lis, waar droomjurken veranderen in
Angel Gowns. Op de neonatal intensive care unit (NICU) en
kraam afdelingen krijgen vele families te lijden met het
ondenkbare verlies van hun kind. In vele gevallen zijn deze
baby’s veel te klein voor traditionele baby kleding. Uit
ervaring weten wij dat in de diepst droevige tijd om
passende kleding te vinden en iets dat speciaal en klein
genoeg is om deze kleine engeltjes een waardig afscheid te
geven, er niet is.

Stichting Floor-de-Lis maakt dit mogelijk door jurkjes,
cocoons en mandjes te doneren in ziekenhuizen voor de
ouders en deze kleine engeltjes. Deze worden gemaakt door
vrijwilligers en gemaakt van geschonken trouwjurken. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Het werk van deze stichting is van onschatbare waarde voor
mensen in deze moeilijke tijd. 

Wat kun je bij ons doen?
In overleg zijn hier meerdere mogelijkheden 

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.floor-de-lis.nl



VRIJWILLIG TRAINEESHIP

Waar staat het project voor?
Het VT is een project waarbij jongeren tussen de 16 en 27
jaar zich gedurende een half jaar 4 uur per week
maatschappelijk inzetten bij 1 of meerdere (max 3)
organisaties. 

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Naast je maatschappelijke inzet komen de jongeren ook
regelmatig bij elkaar zodat zij elkaar ontmoeten en van
elkaar kunnen leren. Ook worden er geregeld trainingen
georganiseerd en leuke activiteiten ondernomen. 

Wat kun je bij ons doen?
Wij werken samen met verschillende organisaties
waardoor datgene dat je kunt doen erg varieert. Zo kan je
je inzetten bij Diverz, Swinhove, de kinderboerderij, de
scouting, het ASZ en nog veel meer! 

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.zwijndrechtvoorelkaar.nl/vrijwillig-traineeship
 



HIP HELPT

Waar staat deze organisatie voor?
Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags.
HipHelpt van A tot Z zorgt ervoor dat er dan hulp komt. In
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht zetten vrijwilligers zich
in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden
hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun
cultuur of religie. Niemand hoeft alleen te staan.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
Het kunnen helpen van mensen met soms iets kleins dat
voor de hulpvrager van grote waarde is. 

Wat kun je bij ons doen?
Het vrijwilligerswerk bij Hip Helpt kan variëren van samen
een wandeling maken, in de tuin werken of gewoon een
praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die
meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde
formulieren in te vullen. Er is voor iedereen iets
passends. 

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op
www.hiphelpt.nl/vanatotz



ST JONG ZWIJNDRECHTSE WAARD

Waar staat deze organisatie voor?
Vrijwilligerswerk en ontwikkeling voor en door jongeren.

Wat maakt vrijwilligerswerk bij ons bijzonder?
De ontwikkeling en toffe jongerencommunity die erbij
komt kijken. 

Wat kun je bij ons doen?
Andere jongeren ontmoeten, jezelf ontwikkelen en leuke
activiteiten bijwonen en/of organiseren.

Meer weten over deze organisatie? 
Scan de QR-code of kijk op

www.stichtingjz.nl



Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk, check dan
www.zwijndrechtvoorelkaar.nl

 
Of neem contact op via 06-82324084 of

info@zwijndrechtvoorelkaar.nl


