
 

 

  

Beste vrijwilligersorganisaties,  

De zomer staat voor de deur en de zon laat zich al geregeld zien. Veel organsaties 
sluiten bijna een seizoen, terwijl juist andere organisaties nog druk zijn met de 
voorbereidingen. Dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantieperiode. 
In deze nieuwsbrief geven we u weer een update over de ontwikkelingen in 
vrijwilligerswerk. 
 
Wij wensen u een fijne zomer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Vrijwilligerswerk Helmond  

 

   

  

 

Vrijwilligersmarkt  

Donderdag 11 mei vond een nieuwe editie van de vrijwilligersmarkt en MaSmarkt 
plaats. Ditmaal mochten we gebruik maken van de grote aula van het ROC-Ter Aa aan 
de Keizerin Marialaan. Dit bleek een zeer prettige ruimte. 
 
Na de lancering van de website helmondvoorelkaar.nl werd de markt geopend voor het 
volwassen publiek. Al snel vulde de markt zich met verschillende mensen, op zoek 
naar vrijwilligerswerk. Na een uur werden de deuren ook geopend voor het jongere 
publiek, de Maatschappelijke Stagiaires. Ook zij kwamen zich met grote aantallen 
oriënteren op de stage die zij moeten gaan lopen. 
 
De avond was een groot succes. We hebben ruim 200 bezoekers geteld. 
In oktober zullen wij weer een vrijwilligersmarkt/MaSmarkt organiseren. Nadere info 
volgt t.z.t.  

   

  

Fotowedstrijd Helmondvoorelkaar  

U heeft het vast al gehoord of misschien heeft u zelfs al een kijkje genomen op de 
nieuwe website Helmondvoorelkaar (www.helmondvoorelkaar.nl): Hét platform voor 
vrijwilligerswerk waar informatie, maar ook vraag en aanbod uit de stad Helmond te 
vinden is. Heeft u als organisatie vrijwilligers nodig om die ene activiteit nóg beter te 
laten verlopen? Woont u alleen en zou u het prettig vinden wanneer er af en toe 
iemand langs kwam om gezellig een wandeling te maken? Of heeft u juist tijd over om 
iets voor een ander te betekenen? Neem gauw een kijkje op deze nieuwe website en 
bekijk hoe u Helmond kunt helpen! 
 
Om de website nog meer een ‘Helmonds tintje’ te geven, zijn we op zoek naar mooie 
foto’s waarop Helmonders zich inzetten voor een ander. Dat kan als vrijwilliger zijn, als 
mantelzorger, of in groepsverband. De ingezonden foto’s worden door een jury 
beoordeeld, en de drie mooiste foto’s winnen een prachtige prijs, zoals een 
prijzencheque van 250 euro! 
 
Kijk snel voor de spelregels op www.helmondvoorelkaar.nl/fotowedstrijd en doe mee!  

 

   



  

 

 

13 juni Matchgroepbijeenkomst Beursvloer365  

Inloophuis De Cirkel heeft een droom. Veiligheidsmiddelen en een training van de 
vrijwilligers op veiligheidsgebied, zodat er bij eventuele calamiteiten juist en snel 
gehandeld kan worden. Leden van Matchgroep365 kwamen dinsdag 13 juni jl. bij 
elkaar bij Inloophuis De Cirkel om aan de slag te gaan met deze droom. Netwerken zijn 
met elkaar bekeken en vergeleken. Vervolgens zijn netwerken benaderd en 
verwachten we hier de komende week/ weken positieve resultaten uit te halen.  
  

   

  

Dromen Beursvloer365  

Hebt u ook een droom voor uw organisatie? Bent u op zoek naar creatieve oplossingen 
voor standaard uitdagingen? Kunt u hulp gebruiken bij het uitbreiden van uw netwerk? 
Wij brengen u graag in contact met bedrijven die u hier graag bij helpen. 
 
Stuur uw droom in!! Beursvloerhelmond@levgroep.nl  

 
 

 

   

  

 

#HelmondDoetTerug  

Maatschappelijke organisaties kunnen vaak rekenen op ondersteuning vanuit het 
bedrijfsleven. In de vorm van sponsoring van geld, maar ook in de vorm van materiaal 
en kennis. Beursvloer365 vindt het belangrijk dat bedrijven hier waardering voor 
krijgen. Onder andere door een stukje waardering en het onderhouden van contact 
kunnen duurzame relaties opgebouwd worden. 
 
Week 27 (3 t/m 9 juli) roepen we daarom uit tot #HelmondDoetTerug. De gehele week 
zetten maatschappelijke organisaties de bedrijven in het zonnetje die hen ondersteund 
hebben. Dit kan natuurlijk op allerlei manieren. Een bosje bloemen, uitnodigen voor 
een bedankavond etc. 
 
Doen jullie mee? Laat dan weten wat je gedaan hebt door een bericht en/ of foto te 
plaatsen op Twitter en/ of Facebook met #HelmondDoetTerug. 
 
Voor meer informatie en suggesties, kunt u contact opnemen met 
Beursvloerhelmond@levgroep.nl  

   

  

Wie is wie?  

In de komende nieuwsbrieven stellen wij ons aan u voor. Per nieuwsbrief zal een van 
onze collega’s vertellen waar zij zich mee bezig houdt. In deze nieuwsbrief stellen wij 
ons allemaal even kort voor. 
 
Kelly van Leeuwen: Community Manager Helmondvoorelkaar, Stadsleerbedrijf 
 
Judith Linders: (Verlofvervanging) Community Manager Helmondvoorelkaar, 
Ondersteuner vrijwilligersorganisaties en Stadsleerbedrijf 
 
Mariet Merkx: Teamondersteuner Maatschappelijke Stage, Stadsleerbedrijf, 
LerenmetLEV en Vrijwilligerswerk Helmond 
 
Rosanne Muileboom: Ondersteuner vrijwilligers organisaties, Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen en LEVnetwerker (aanvoerder team) 
 
Yvonne Verbakel: Community Manager Helmondvoorelkaar, Ondersteuner 
vrijwilligersorganisaties en LerenmetLEV 
 
Janneke Perlo: Ondersteuner vrijwilligers organisaties, Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen, VoorleesExpress Helmond 

 



 
Evelien Versteijlen: Maatschappelijk betrokken Ondernemen, Samen Leren met 
Helmond Sport  

   

  

 

Vrijwilligers gezocht voor prikkelarme kermis  

Zondag 9 juli van 12.30 tot 14.00 uur organiseert de gemeente Helmond, de 
prikkelarme kermis. 
 
Dit is gewoon de kermis, maar dan voor mensen die moeite hebben met veel prikkels. 
Denk aan mensen met autisme, epilepsie, etc. 
De muziek gaat zachter en bij alle attracties op dezelfde zender en lichten knipperen 
niet maar zijn gewoon aan of uit. 
Hiervoor zoeken we vrijwilligers die zich in willen zetten bij de attracties. Zij zijn er als 
aanspreekpunt voor alle vragen over de attractie, zodat bezoekers een juiste 
inschatting kunnen maken van wat ze te wachten staat. Als namelijk alle vragen 
weggenomen zijn (hoe vaak gaat de draaimolen rond, wanneer stop hij, gaat er eerst 
een bel....) dan durven mensen wél in de attractie. 
 
Mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, krijgen instructie waardoor zij op deze 
vragen antwoorden weten. Ook wordt er door een deskundige een korte toelichting 
gegeven op wat autisme is, zodat de vrijwilligers zich kunnen inleven in de bezoekers 
van de prikkelarme kermis. 
De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag, 28 juni, van 19.00 tot 20.00 uur in 
de Raadszaal van de gemeente Helmond (Frans Joseph van Thielpark 1, tegenover 
Pathé, boven de parkeergarage Boscotondo). 
 
Ben je of ken je mensen die het leuk vinden om te komen helpen? 
Laat het dan weten via vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl 
 
Willen jullie dit ook bekend maken onder uw vrijwilligers en in uw netwerk? Alvast 
hartelijk bedankt!  

   

  

Planning Leren met LEV najaar 2017  

Datum              Training 
20 september   Helmondvoorelkaar, werven vrijwilligers 
23 september   Samen in de wijk: Dementie 
28 september   Fondsenwerving 
oktober             Juridische aspecten van besturen (Geldrop) 
12 oktober        Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (Deurne) 
november         Hoe ga je om met de politiek 
november         Aan de slag met gedrag 
december         Geen trainingen ivm feestdagen.  

 

   

  

 

Aanbod COMP-IT-AUT  

COMP-IT-AUT is een organisatie welke dagbesteding verzorgd op IT dienstverlening 
voor mensen met Autisme. Deze organisatie biedt enkele vrijwilligersorganisaties de 
mogelijkheid om teksten op de website van de organisatie te onderhouden. 
 
Een mes wat aan twee kanten snijdt. 
De organisatie is geholpen met haar website en de stichting COMP-IT-AUT is 
geholpen met goede opdrachten voor een waardevolle dagbesteding voor 
jongvolwassenen met autisme. 
 
Hebt u interesse? Neem dan contact op met ons via 
vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl, of 0492-598989.  

 



 

 

 


