
Elkaar Helpen     in Coronatijd
In ons werk bij VIPvoorElkaar hebben 
we met velen van jullie gesproken en 
verhalen gehoord over hoe mensen 
de afgelopen tijd hebben ervaren. 
Op deze pagina laten we zien dat 
veel mensen klaar stonden en staan 
voor een ander. Langzaam probeert 
iedereen zijn leven weer op te pakken. 
Wie weet past vrijwilligerswerk daar 
voor jou in de toekomst in. Op deze 
pagina vind je een overzicht van enkele 
interessante vrijwilligersvacatures. 
Er is voor iedereen passend 
vrijwilligerswerk, zowel incidenteel 
als structureel. Neem contact met ons 
op, we denken graag met je mee.

Omkijken naar elkaar 
Wat ons gelijk opviel, is dat er zoveel 
mensen waren die anderen hielpen. 
Kinderen die, vaak naast hun eigen 
drukke leven, voor hun ouders zorgden. 
En mensen die voor meerdere kennissen 
de wekelijkse boodschappen deden. 
Zoals Marian uit Rijen: “Ik doe voor vijf 
mensen de boodschappen en ik bel 
ze wekelijks. Ik heb er een weektaak 
aan, maar ik vind het fijn om me nuttig 
te maken.” Ook Carola en dochter 
Megan uit Rijen kijken al weken om 
naar zo’n 40 mensen op leeftijd in de 
buurt. Ze brachten kaartjes en plantjes 
mee tijdens hun wekelijkse rondje 
om mensen een hart onder de riem 
te steken. Linda uit Gilze maakte op 
15 maart een Facebookgroep aan om 
Coronahulp te bieden. Ook zij is begaan 
met haar buurtgenoten die aan huis 
gebonden zijn. Vele andere prachtige 
initiatieven, vaak door jongeren, 
werden al vastgelegd in het weekblad.

Sterke vrijwilligersorganisaties
We zagen dat de vrijwilligersorganisaties 
op het gebied van zorg en/of ouderen 
hard werkten om de eigen gasten, leden 
of maatjes in beeld te houden. Er werden 
nieuwsbrieven gemaakt en de vaste 
vrijwilligers belden wekelijks om het 
contact warm te houden. De vrijwilligers 
bezorgden bloemetjes, kaartjes en 
chocolaatjes en maakten een praatje 
aan de deur. Het is mooi om te zien hoe 
zij op een alternatieve manier in contact 
bleven met hun achterban. De meeste 
vrijwilligersorganisaties zijn inmiddels 
bezig om de activiteiten op te starten.  

Gilze en Rijen Helpt 
Dit is een initiatief van 10 
vrijwilligersorganisaties. Vanaf 15 
maart zijn wij dagelijks bereikbaar via 
1 telefoonnummer. We hebben de 
krachten gebundeld om mensen die 
geraakt worden door de crisis te helpen. 
We bieden hiermee de garantie dat 
iedereen praktische hulp kan vinden 
in crisistijd. Mogelijk gemaakt door 
vrijwilligers met op de achtergrond 
professionele ondersteuning van 
VIPvoorElkaar. De betrokkenheid van 
de 12 vrijwilligers die de telefoondienst 
draaien is groot! Van vroeg tot laat zitten 
zij klaar bij de telefoon. Soms sprongen 
ze ‘s avonds of zondags op de fiets om 
polshoogte te nemen bij een hulpvrager. 
 
Van 15 maart tot nu
Al snel meldden zich tientallen 
vrijwilligers om te helpen. Inmiddels 
zijn er 97 mensen beschikbaar voor 
praktische hulp. Velen zijn al ingezet. 
Zoals Aniek die wekelijks gesprekken 

voert met haar jongere taalmaatje 
over wat hen beiden bezighoudt. In 
de eerste weken was er veel vraag 
naar boodschappenhulp. Hier zijn 
mooie matches uit voortgekomen. 
Een hulpvrager vertelde: “Ik ben zo 
blij met de familie die ons helpt met 
de boodschappen. Net een lot uit 
de loterij, zo’n fijne mensen!”. Door 
tussenkomst van Gilze en Rijen Helpt 
zijn mensen verrast met een lekkere 
maaltijd, plantjes, kaartjes, muziek 
en puzzeltasjes. De laatste weken 
krijgen we vragen binnen van jongere 
mensen die zich eenzaam voelen. We 
gaan dan op zoek naar een maatje.  

De zomer komt eraan
Tijdens de evaluatie concludeerden 
we dat we veel mensen goed hebben 
kunnen ondersteunen; tot nu toe 
kwamen er 232 vragen binnen. Voor 
vrijwel alle hulpvragen is een oplossing 
gevonden. Zo’n 30 vrijwilligers zijn 
gekoppeld (geweest) aan een vast 
maatje. Doordat we samen zoveel 
expertise en een groot netwerk hebben, 
kunnen we hulpvragers beter en sneller 
helpen. In de zomerperiode kunnen 
jullie daarom op Gilze en Rijen Helpt 
blijven rekenen. Voor je hulpvraag 
of om je verhaal te doen. Daarnaast 
blijven de fietskoeriers, de puzzelservice 
en de leentablets beschikbaar.  

Met dank aan
Alle vrijwilligers en mensen die klaar 
staan voor een ander! Door goede 
samenwerking met het Weekblad Gilze 

en Rijen en tekstbureau Huijskens 
konden wij wekelijks een advertentie 
en een artikel plaatsen in het weekblad. 
Veel dank aan het Oranjefonds voor 
de subsidie van € 7.400,-, de Haëlla 
stichting voor een mooie bijdrage en aan 
de ARDAGH GROUP voor hun donatie 
van € 4.000,-. Bloemkwekerij Sterkens 
en Bruna Rijen hebben “Gilze en Rijen 
Helpt” ondersteund met een sponsoring.

Maud Bakx en Danielle Ternatus, 
Coördinatoren van VIPvoorElkaar 
Mail: viploket@vipvoorelkaar.nl 
Tel: 06 523 930 57 (Maud) en 
06 126 157 27 (Danielle)

Megan van 17 jaar uit Rijen bracht in 
april bloemetjes bij ouderen  

rondom de Tuinstraat.

Vrijwilligers bij Sint Franciscus

Vrijwilligers gezocht die affiniteit hebben met onze oudere bewoners: 
• Fietsvrijwilligers:  met duo fiets met bewoners bij mooi weer bui-

ten fietsen ( tijden in overleg)
• Vrijwilliger Beauty in kleinschalig wonen. Voorkeur van 14.30 uur 

tot 16.00 uur 
• Vrijwilligers voor hulp bij ontbijt / activiteit in kleinschalig wonen
 Van 8.30 u tot 11.00 u 
• Vrijwilliger voor hulp bij warme maaltijd in kleinschalig wonen
 van 11.30 u tot 13.30 uur.
•  Vrijwilliger voor ondersteuning bij klussen zoals het temperaturen 

van water (Legionellabeheer) en slotenonderhoud. 
Meer informatie via Myriam Aarts: maarts@stfranciscus.nl

Vrijwilligers bij Hulpcentrale 
Gilze – Hulten

Hulpcentrale Gilze-Hulten is een stichting die hulp biedt aan mensen 
in Gilze en Hulten. We hebben vrijwilligers die met hun eigen auto 
naar een ziekenhuis of een andere locatie rijden. Er zijn ook vrijwilli-
gers die boodschappen doen, naar de bibliotheek gaan of een keertje 
gaan wandelen. Zoekt u nog leuk vrijwilligerswerk, dan bent u bij ons 
altijd welkom.  
Wij zoeken:
• Vrijwillige koffieschenkers 
• Vrijwillige chauffeurs
• Vrijwilligers om het telefoonteam te komen versterken.
Meer informatie via: secr.hulpcentralegilzehulten@gmail.com.

 

Zonnebloem Rijen-Molenschot 
zoekt vrijwilligers

De Zonnebloem 
afdeling Rijen-Mo-
lenschot is altijd op 
zoek naar nieuwe 
vrijwilligers.  Wij 
zoeken mensen die 
het leuk vinden om 
met iemand met een 
lichamelijke beper-
king op pad te gaan. 

Mooie momenten
Mensen met een lichamelijke be-
perking mooie momenten bezorgen. 

Dat is wat de Zonnebloemvrijwil-
ligers doen. Ze gaan op bezoek en 
samen eropuit en organiseren vakan-
ties en activiteiten.  Vrijwilligerswerk 
bij de Zonnebloem is niet alleen leuk 
om te doen, het geeft ook een goed 
gevoel.  

Informatie 
Is je interesse gewekt en wil je meer 
weten? Neem contact op met Ton 
Hesemans: 06-17523483. Of kijk 
op internet: www.zonnebloem.nl/
rijen-molenschot

Dagbesteding “de Ontmoeting” 
in Gilze zoekt vrijwilligers

Bij “de Ontmoeting” kunnen oude-
ren en mensen met een lichamelijke 
beperking in een ontspannen sfeer 
mensen te ontmoeten en gezellig-
heid vinden.

Vrijwilligers gezocht
Een vrijwilliger komt een dagdeel 
per week op een ochtend of middag. 
Er wordt gezamenlijk koffie en thee 
gedronken. Dagelijks worden er acti-
viteiten aangeboden die afgestemd 
zijn op onze gasten. Je ondersteunt 

bij activiteiten zoals scrabbelen, 
wandelen of gewoon gezellig buur-
ten. Er is ruimte voor jouw ideeën en 
initiatieven! 

Interesse? 
Kom eens langs in de huiskamer van 
“de Ontmoeting” in De Schakel. Een 
afspraak maken kan natuurlijk ook. 
Tel: 0161-452774

VIPvoorElkaar
Wij zoeken inwoners die het leuk vinden om hun talenten in te zetten 
voor plaatsgenoten. VIPvoorElkaar organiseert heel diverse welzijn-
sactiviteiten op het gebied van: taal, vervoer, repair café en klussen-
dienst en welbevinden. Op dit moment zoeken wij:
• Taalcoaches (je volgt een opleiding tot erkend taalcoach)
• Voorlezers  (je volgt een training interactief voorlezen door 

Theek5)
• Financieel maatje (je volgt een door het NIBUD erkende cursus)
• Sociale maatjes voor diverse doelgroepen
• Tuin,- en klusvrijwilligers  

Meer informatie? Kijk op: www.vipvoorelkaar.nl/vip-projecten of 
mail naar viploket@vipvoorelkaar.nl

Helpende hand bij de scouting?

Zorgboerderij ‘t Raakeind 

Gezocht: penningmeester Scouting Rijen

Bestuurslid gezocht  
voor Speelotheek ’t Treintje

Wij zijn een melkveehouderij in Mo-
lenschot en geven mensen met een 
beperking de kans om deel te nemen 
aan de maatschappij. Een van onze 
doelen is om mensen meer zelfver-
trouwen te geven waardoor zij weer 
een positief zelfbeeld kunnen ont-
wikkelen. 

Houtbewerkers 
en moestuinliefhebbers
Wij zijn 12 jaar operationeel en zien 

de hulpvraag van onze deelnemers 
veranderen. Daarom zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om samen met onze deelnemers in 
de houtbewerking te werken of acti-
viteiten in de moestuin te onderne-
men. Het aantal dagen of dagdelen 
is bespreekbaar. Wel is het fijn als 
men wekelijks kan komen.  
Meer informatie? 
Stuur een mail naar: info@zorg-
boerderijraakeind.nl

Ben jij een enthousiaste en daad-
krachtige vrijwilliger, op zoek naar 
een nieuwe uitdaging waarbij je de 
mogelijkheid krijgt om betekenisvol 
te zijn voor de ontwikkeling van 

kinderen? Vind je het leuk om in het 
groepsbestuur deel te nemen? Heb 
je een paar uur in de week beschik-
baar? Wij zoeken: een energieke 
penningmeester M/V (vrijwillig). 
Circa 10 uur per maand.

Als penningmeester vertaal je het 
groepsbeleid in geld en ben je ver-
antwoordelijk voor de financiën. 
Meer weten? Mail naar: 
secretariaat@scoutingrijen.nl

Scouting Gillesa in Gilze zoekt 
een enthousiaste beheerder voor 
ons scouting gebouw ‘De Spie’. 
In samenwerking met ons stich-
tingsbestuur vol enthousiaste 
bestuurs- en groepsleden, kijk, 
denk, en klus je mee aan onze 
prachtige blokhutten. 
Je ontvangt huurders van ons 
gebouw, maar je doet ook on-

derhoud aan het buitenterrein of 
pakt klusjes binnen op. Er is veel 
mogelijk! Interesse? Stuur een 
berichtje naar: info@gillesa.nl

Ter ondersteuning van het Dagelijks Bestuur 
zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Vergaderfrequentie: vier à vijf keer per jaar. 
Voortvloeiend uit je werkzaamheden zijn er 
diverse opties, waarbij je je kunt ontplooien. 
Meer informatie: bezoek onze website 
www.speelotheektreintje.nl of mail naar 
secretariaat@speelotheektreintje.nl

Gezocht: een leidinggevende met een groen hart 
De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) 
streeft naar behoud en verbetering van natuur en het land-
schap in onze gemeente. Wij hebben een vacature voor: 

Coördinator Projecten en externe contacten
Je geeft leiding aan de werkgroep die zeven keer per jaar bijeen komt. Door een goe-
de agendavoorbereiding zorg je ervoor dat de leden elkaar goed informeren over de 
lopende projecten.
Als coördinator onderhoud je ook het contact met de gemeente. Je neemt 6x per jaar 
deel aan het regie-overleg. Op deze manier geef je input aan de gemeente vooraf-
gaand aan de planvorming. Je onderhoudt ook de externe contacten en sluit daarvoor 
viermaal per jaar aan bij het groot-landschaps-overleg van de ABG-gemeenten. 

Ben jij communicatief aangelegd en breng jij inhoudelijke kennis mee over het behoud 
en verbetering van natuur- en landschap? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Meer informatie: info@natuurlijkgilzerijen.nl

Met je Hart Gilze Rijen  
zoekt versterking

Met je Hart Gilze Rijen heeft nog ex-
tra handen nodig. Heb jij regelmatig 
een paar uurtjes over en wil je die in-
zetten om eenzaamheid in gemeente 
Gilze en Rijen te bestrijden? Ben je 
communicatief sterk en lijkt het jou 
leuk om ontmoetingen voor ouderen 
te organiseren en te begeleiden? We 
hebben op diverse vlakken vrijwilli-
gers nodig. Meer informatie? Mail 
naar Maud Bakx op maud.bakx@

metjehart.nl of Ingrid Langen op 
ingrid.langen@metjehart.nl en laat 
ons weten wat je allemaal wilt be-
tekenen voor Met je hart Gilze Rijen. 

Aniek in gesprek met haar taalmaatje: 
leuk én nuttig.

Betrokkenen van het initiatief “Gilze en Rijen Helpt”  
evalueren eind mei de voortgang in Gilze.

Er zijn vaak vaste vrijwilligers  
gevonden die de boodschappen doen 

voor een ander.

Rina brengt een verjaardagsmaaltijd  
en een plantje met kaartje naar mevrouw Rops.
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