
RANA doet mee met NLdoet 2017 
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RANA deed weer mee aan NL doet in 2017 en nu voor het tweede keer in het 

verzorgingshuis Belmonte. Vorig jaar hadden we Moestuintafels in elkaar gezet en het 

hele terras schoongemaakt. Nu werd ons gevraagd om steigerhouten banken te 

timmeren. Een hele klus…… 

 



Op zaterdag 11 maart 2017 vond voor de 13e maal NLdoet plaats. Dit jaarlijks 

terugkerende evenement, georganiseerd door Het Oranje Fonds samen met duizenden 

andere organisaties in het land, is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet 

zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen 

uit de mouwen te steken.  

Ieder jaar verzetten honderdduizenden vrijwilligers tijdens NLdoet bergen werk. Dat is niet 

alleen leuk om te doen, maar organisaties hebben er naderhand nog maandenlang plezier 

van. Met al ruim 8.000 klussen in alle uithoeken van het land, kunnen overal mensen aan de 

slag. En de klussen zijn zo divers dat er voor ieder wat wils is: of je nu het liefst een high tea 

verzorgt voor ouderen, met je voeten in de klei staat in een voedseltuin of los wilt gaan met 

een verfroller in een buurthuis. 

Dit jaar zijn er 9.500 klussen geklaard en hebben ruim 350.000 vrijwilligers hun handen 

uit de mouwen gestoken. 

Met 15 RANA-vrijwilligers gingen we aan de slag in Amstelveen in verzorgingshuis 

Belmonte aan de Laan van de Helende Meesters.  

Wat werd er van ons verwacht: 

 

Het kledingadvies was daarom; ‘kleding welke vies mag worden en rubberen laarzen, 
het wordt weliswaar mooi weer, maar bereid je voor’.  

Zoals vorig jaar waren ook nu de bewoners van het verzorgingshuis weer erg 

geïnteresseerd in onze activiteiten. Ook nu werd het terras weer schoongespoten en 



zaaiden we allerlei bloemen in de plantenbakken. We werden verwend met (inderdaad) 

heerlijke pannenkoeken. 

 

De steigerhouten lounge banken in elkaar timmeren, was toch wel een heel karwei en 

een aantal van ons hebben zaterdag een week later, in de regen, alsnog de klus 

afgemaakt. En dat werd zeer gewaardeerd. 

Zie ook: 

https://www.magisto.com/video/K0JHI0kWRWxpQBNiCzE?!=vsm&o=i&c=w 
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