vierde donderdag van de maand samen
bij “Maar nu eerst een kopje koffie”. Alle
vrijwilligersorganisaties zijn van harte
welkom om hier op zoek te gaan naar vrijwilligers. Alle Dongenaren die zich sociaal betrokken voelen, en die af en toe een
uurtje over hebben, zijn van harte welkom om hier een bakje te komen doen.

Vrijwilligerscafé in de Cammeleur:
“Maar eerst een kopje koffie!”
Als welzijnsstichting krijgen wij heel
vaak de vraag of we niet een vrijwilliger weten die ergens een uurtje tijd
in zou willen steken. Dit ‘ergens’ kan
overal zijn in Dongen; bij de sportclub,
de bijenvereniging, Stichting Leergeld, maar ook bij de zorginstellingen,
bij ContourdeTwern zelf, bij Buurtbemiddeling en natuurlijk ook bij iemand thuis.
Vacaturebank
ContourdeTwern heeft voor al deze vragen een vacaturebank. Deze vacaturebank is door alle vrijwilligersorganisaties
én door alle vrijwilligers te bekijken, om
eens rond te neuzen wat er zoal te doen is
in Dongen. Er staan vacatures op waarbij
je ervaring op kunt doen in een heel ander werkgebied dan waar je je misschien
dagelijks in begeeft. Er zijn met vrijwilligerswerk heel veel mogelijkheden als je
jezelf wilt ontwikkelen. Kijk daarvoor eens
op www.contourdetwern.nl/dongen.

Mantelzorg en Maatjes
Zeker in de weken waarin wij vele mantelzorgers ontvingen voor de uitreiking
van het Mantelzorgcompliment, merkten
wij dat de maatschappij aan het veranderen is. Er is steeds minder ruimte om
eens even te ‘buurten’ met elkaar. Ook
in Dongen merken wij daar de gevolgen
van. Het is fijn om af en toe met iemand
van gedachten te kunnen wisselen. Een
praatje te maken en een bakje koffie te
drinken. Het is ook fijn om te wandelen of
een spelletje te doen. Gewoon, een stukje van je leven te delen. ContourdeTwern
wil er graag voor zorgen dat deze ruimte
wordt opgevuld.
“Maar nu eerst een kopje koffie”
Om het vrijwilligerswerk dynamischer te
laten zijn én om de vraag en het aanbod
op een informele wijze dicht(er) bij elkaar
te brengen, richten wij een nieuwe activiteit op. In het Grand Café van onze nieuwe Cammeleur komen we elke tweede en

Pilot en Vervolg
De allereerste bijeenkomst gaan we houden op donderdag 13 december in het
Grand Café van De Cammeleur om 17.45
uur, zodat je na je werk of na je activiteiten overdag direct bij ons kunt aansluiten.
Rond 19.15 uur zit het er dan weer op. Er
zijn altijd gastvrouwen en sociaal werkers
aanwezig, zodat het niet alleen gezellig,
maar ook nog nuttig kan zijn om langs te
komen. Je bent van harte welkom, en de
eerste kop koffie is gratis! Na de pilot in
december gaan we in 2019 verder op 10
en 24 januari, 14 en 28 februari en 14 en
28 maart.

Contact VrijwilligersInformatiePunt
ingridvanoosterhout@contourdetwern.nl
0162 31 41 38

Hoge Ham 126
5104 JK Dongen
0162 31 41 38
infodongen@contourdetwern.nl
www.contourdetwern.nl/dongen
Jongerencentrum de Poort
Gasthuisstraat 3
5104 HP Dongen
0162 31 73 61
www.r-newt.nl

