SERVICEPUNT VRIJWILLIGERS NIEUWE NAAM
Via Vorsa: een compleet platform voor vrijwilligerswerk
Via Vorsa: de nieuwe naam voor het welbekende ServicePunt Vrijwilligers en haar vacaturebank voor vrijwilligerswerk in de gemeente Rijssen-Holten.
Onlangs is de nieuwe website gelanceerd, waar alles te vinden is met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Via Vorsa is een onderdeel van ViaVie Welzijn, maar is bedoeld voor elke inwoner van de gemeente
Rijssen-Holten.
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WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN
NOABERSCHAP
Wilt u namens uw organisatie op deze
pagina een bijdrage plaatsen die past
onder Noaberschap? Mail dan uw teksten beeldmateriaal naar
info@viaviewelzijn.nl. Hieronder vindt u
meer informatie over (het aanleveren van)
artikelen voor de noaberschapspagina.
Wanneer valt mijn artikel onder
Noaberschap?
In uw artikel staat het ‘Noaberschap’
voor inwoners uit Rijssen en Holten
centraal. Dit betekent dat er oog voor
elkaar is en dat men elkaar helpt waar dat
nodig is. Door deze kracht kan
de samenleving meer voor inwoners
betekenen. ‘Noabers’ zetten in
Rijssen-Holten samen de schouders
eronder.
Met het oog op het aantal inzendingen
en de inhoud, kan het zijn dat uw
bijdrage niet of in een volgende editie
wordt geplaatst. Is dit het geval, dan krijgt
u hierover bericht.
Hoe en wanneer moet ik mijn artikel
aanleveren?
Wij ontvangen uw artikel graag uiterlijk
een week voor publicatie via
info@viaviewelzijn.nl.
Omdat we de noaberschapspagina
aantrekkelijk en leesbaar willen houden,
vragen wij u uw artikel(en) niet langer
te maken dan 300 woorden. Ook vragen
wij bij elk bericht een rechtenvrije foto of
afbeelding.
Wanneer verschijnt de
noaberschapspagina?
De noaberschapspagina verschijnt
iedere laatste dinsdag van de maand,
met uitzondering van de maanden juli
en augustus (zomerstop) en december
(afwijkende publicatiedatum). Een
overzicht van de exacte planning en
aanleverdata vindt u op
www.viaviewelzijn.nl/
noaberschapspagina
Ik heb een vraag over de
noaberschapspagina
Heeft u een vraag over de
noaberschapspagina of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op via
info@viaviewelzijn.nl.

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk?
Neem dan een kijkje bij de vacaturebank
op de website. Daar staan al verschillende
vacatures op.
Ben je als organisatie of vereniging op zoek
naar vrijwilligers? Schrijf je dan in bij Via
Vorsa en beheer je account zelf. Zowel
organisaties als vrijwilligers kunnen via een
paar eenvoudige stappen zelf een account aanmaken en zo vacatures plaatsen en reageren. De medewerkers
blijven op de achtergrond wel betrokken bij de plaatsing van nieuwe vacatures en reacties van vrijwilligers.
Nauwkeurigheid bij het matchen van organisaties en vrijwilligers vinden ze erg belangrijk, dus blijven de
medewerkers nauw betrokken bij het proces.
Naast de vacaturebank worden (potentiele) vrijwilligers geïnformeerd over bijvoorbeeld verzekeringen bij
vrijwilligerswerk, maar ook zijn er op dit moment een aantal mooie online én gratis trainingen te vinden voor
vrijwilligers. Voor organisaties en verenigingen is er een kennisbank met diverse links naar het lokale, regionale
en landelijke nieuws ten aanzien van vrijwilligerswerk te vinden. Met daarnaast nog een eigen Facebook en
Instagram pagina, vormt Via Vorsa zo een compleet platform als het aankomt op vrijwilligerswerk in de gemeente Rijssen-Holten. ‘We hopen met deze nieuwe uitstraling en duidelijke vacaturebank het vrijwilligerswerk
binnen de gemeente nog herkenbaarder, vindbaarder en toegankelijker te maken. Vrijwilligerswerk doet er
toe, is waardevol en onbetaalbaar!’ aldus Hannie Nijkamp, coördinator bij Via Vorsa.
Contact met Via Vorsa
De medewerkers van Via Vorsa denken graag mee aangaande alle vragen over vrijwilligerswerk. Neem een
kijkje op de website en vacaturebank www.viavorsa.nl, of neem rechtstreeks contact met hen op door te mailen
naar info@viavorsa.nl of bel tussen 9.00 en 12.00 uur met ViaVie Welzijn: 0548 36 27 55.

EVENMENS ZOEKT MAATJES!
Er zijn talloze redenen waarom sommige mensen behoefte hebben aan een maatje. Ze spreken de taal niet of
kampen met een psychische of lichamelijke beperking. Ook zijn er mensen die zelf niet in staat zijn om sociaal
contact te maken. In deze Corona tijd zijn er meer mensen veel alleen thuis. Speciaal voor deze mensen zoekt
Evenmens Rijssen-Holten maatjes om hen een steuntje in de rug te geven en samen leuke dingen te gaan
doen.
Wij zoeken in Rijssen maatjes voor:


Een jongeman van midden 20 die slechtziend is en graag
gezelschap heeft, ook om samen te wandelen;



Een man van midden 30 met een vorm van autisme, die
graag met iemand erop uit gaat, een dag toeren en van
fotografie houdt;



Een man van midden 30 met psychische klachten,
die graag met iemand wil praten, wandelen, wat
leuks doen;



Een jongen van 14 en een meisje van 12 jaar, beiden met
een vorm van autisme, om samen te kletsen en wat
gezelligs, actiefs of creatiefs te gaan doen.

Ben jij iemand die dat heel leuk lijkt en graag iets wil doen voor een ander? Word dan maatje!
Je krijgt ondersteuning van de vrijwilligerscoördinator van Evenmens en mag deelnemen aan intervisieMomenten met andere maatjes. Aanmelden kan bij Evenmens Rijssen-Holten via Janny Broekhuis:
tel. 0548 63 88 30 of jbroekhuis@evenmens.nl.

BUURTKLUSKRACHT ZOEKT VERSTERKING!
BuurtKlusKracht bestaat uit een enthousiast team van vrijwilligers medewerkers, die tegen aantrekkelijke tarieven verschillende kleine klus– en groen werkzaamheden uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan kleine tuinklussen,
klusjes in en rondom huis of kleine verhuizingen. Dit vooral bij hulpbehoevende wijkbewoners in de gemeente
Rijssen-Holten. Maar ook doen we klussen in opdracht van verenigingen en woningcorporaties. Denk aan het
onderhouden van het terrein bij een sportvereniging, of achterpaden in wijken onkruidvrij houden. Geen dag is
hetzelfde bij BuurtKlusKracht!
Wat zoeken en bieden wij?


Je vindt werken in de buitenlucht fijn;



Werken met je handen doet je goed;



Je bent handig en leert snel;



Je bent makkelijk in de omgang.

Wij bieden je goede werk- en veiligheidskleding als we op klus gaan, en begeleiding van een professionele
werkbegeleider. En natuurlijk de gezelligheid van een heel divers team!
Zoek je bij BKK een werk-ervaringsplek, omdat je uiteindelijk (weer terug) het arbeidsproces in wilt? Dan
kunnen we je ook helpen met wat extra ondersteuning van een coach.
Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met de werkbegeleider Gert-Jan van den Berg, om de mogelijkheden te bespreken. Gert-Jan is bereikbaar via vandenberg@viaviewelzijn.nl of 06 15 23 32 98.

