Zoeterwoude Voor Elkaar
●
Onder Zoeterwoude Voor Elkaar zijn de volgende werkgroepen actief:
Werkgroep Wonen en Woonomgeving
De werkgroep heeft als doel, in samenspraak met gemeente en particulieren,
mee te denken, onderzoek te plegen en ideeën naar voren te brengen om het
wonen in en de woonomgeving van Zoeterwoude springlevend te houden.
Werkgroep Fietsmaatjes
Is bedoeld voor alle inwoners van Zoeterwoude die graag fietsen maar dit
alleen niet meer willen of kunnen, bijvoorbeeld ouderen, mindervaliden of
mensen met een blessure. Er wordt gefietst met een comfortabele duofiets
met elektrische trapondersteuning waarop het fietsmaatje (vrijwilliger) fietst
en stuurt en de gast kan meetrappen in een eigen tempo.
Ons motto is: “Samen fietsen en genieten” maatjes.
Wil je gebruikmaken van de duofiets of meedoen als fietsvrijwilliger, neem
dan contact met ons op.

ZVE is er voor jonge en oude mensen met een hulpvraag,
zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen,
voor mantelzorgers zodat ze zich gesteund voelen en
voor iedereen die mee wil doen als vrijwilliger of maatje.
ZVE brengt hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar.
Het gaat om vragen op het gebied van welzijn, zoals:
wandelen,
samen een kopje koffie drinken,
kleine klusjes in huis en tuin,
boodschappen doen,
een museumbezoek,
eenvoudige administratieve werkzaamheden.

Hoe bereik je ons?
Steunpunt De Eendenkooi, Kooikerspad 1, 2382 EA Zoeterwoude-Rijndijk.
Open dinsdag 13:15–15:15 uur. Tel. 071-5425611 (tijdens opening)
Steunpunt De Buren, Dorpsstraat 6, 2381 EL Zoeterwoude-Dorp.
Open: vrijdag 13:15-15:15 uur. Tel. 06-23466093 (tijdens opening).
E-mail: steunpuntZVE@outlook.com
Je kunt ons ook vinden op Facebook.

ZVE

Je hebt een vraag, probleem:
‘Ik moet een lamp vervangen’
‘Ik wil graag met iemand mijn boodschappen doen’
‘Ik wil graag met iemand naar de bioscoop’
‘Ik wil graag wandelen, maar kan dat niet meer alleen’
‘Ik heb moeite met mijn administratie, kan iemand mij daarbij helpen?’
‘Ik heb een computerprobleempje en ik zou daarbij wat hulp kunnen
gebruiken’
‘Ik wil graag in de tuin werken, maar alleen lukt mij dat niet’
‘Ik wil graag met iemand een terrasje pikken en een praatje maken’
Neem dan contact met ons op. Zie de achterzijde van deze folder voor onze
contactgegevens.
Omdat we moeten zoeken naar een geschikte vrijwilliger die echt bij je
past, duurt het soms even voor er inzet mogelijk is.
Houdt dus rekening met enige wachttijd.
Je hebt geen indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een vrijwilliger.
Er wordt alleen verwacht dat je de vrijwilliger bij activiteiten vrijhoudt van
kosten.

Je wilt graag iets doen voor andere mensen als vrijwilliger of als
maatje:
‘Je wilt wel met iemand gaan fietsen’
‘Je wilt wel voor of met iemand boodschappen doen’
‘Je wilt wel met iemand kijken naar een moeilijke brief’
‘Je wilt wel met iemand gezellig een kopje koffie of thee drinken’
‘Je wilt wel een klein klusje doen, zoals een lamp verwisselen of iets
ophangen’
‘Je wilt wel een potje schaken met iemand’
‘Je wilt wel een tuinklusje aanpakken’
Je kan goed luisteren naar iemand’s verhaal.
Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.
Zie de achterzijde van de folder voor onze contactgegevens.
Dit alles doe je onbetaald.
Maar natuurlijk krijg je er iets voor terug:
een nuttige tijdsbesteding, een mooie ervaring (op je CV), een mooi verhaal, een fijn gevoel en een glimlach.

