Beste dorpsgenoten van Galder en Strijbeek,
We kennen onze dorpen als gemoedelijk, gezellig, we kennen elkaar, wonen prettig en hebben een goed
verenigingsleven. Dat alles komt mede tot stand, omdat er vrijwilligers zijn, die in besturen plaats nemen,
activiteiten organiseren, onderhoud plegen, ABC-busje besturen of activiteiten begeleiden. Zeker nu de
overheid inzet op de participatie-samenleving, zijn vrijwilligers en mantelzorgers meer dan ooit
noodzakelijk.
In 2016 heeft de Dorpsraad een enquête gehouden. Daarin gaf de meerderheid van Galder en Strijbeek
aan bereid te zijn vrijwilligerswerk te willen doen. Maar wij hebben slechts een beperkte lijst met
vrijwilligers. Af en toe komen er hulpvragen binnen, waarbij het veel tijd en moeite kost om iemand te
vinden. Momenteel moet te vaak een beroep worden gedaan op steeds dezelfde mensen.
Bij vrijwilligerswerk denken wij aan:
•
•

•
•
•
•
•

Bestuur. Bestuurslid worden van een vereniging; een verjonging zou in menig bestuur welkom zijn.
Activiteiten. Hulp bieden bij activiteiten, zoals: rommelmarkt, Galders feestweekend, Galderse
kermis, carnavalsoptocht en Sint Nicolaas. Deze hebben, naast de reguliere bestuurstaken, één
weekend per jaar extra handjes nodig.
Tuin. Onderhoud tuin rond de kerk, Mariakapel en Gesta-terrein.
Technisch. Kleine reparaties bij senioren.
Chauffeur. Autorit naar winkel of huisarts voor hulpbehoevende. Chauffeur of begeleider ABCbusje.
Zorg. Eenvoudige zorgtaken voor een korte periode. Eenzame senioren bezoeken.
Digitaal. Senioren helpen bij pc-gebruik. Workshop geven in de Leeuwerik.

Wij roepen dorpsgenoten op, om zich aan te melden voor onze vrijwilligerspool
Daarbij kunt u zelf aangeven, waar uw belangstelling naar uit gaat. Voor het gemak, kunt u
bovengenoemde indeling gebruiken. Ook kunt u uiteraard zelf de mate van inzet bepalen. Naast een aantal
vast ingedeelde taken, waarbij bijvoorbeeld mensen om de drie weken worden gevraagd om te rijden, zijn
er ook klussen die maar één keer per jaar voorkomen of klussen op afroep. Met een pool kunnen we in
voorkomend geval de mogelijke vrijwilligers per email benaderen, waarop u dan kunt reageren of de "klus"
u past. Vele handen maken zo licht werk.
De vrijwilligerspool wordt bij de gemeente geregistreerd, zodat alle vrijwilligers verzekerd zijn.
Meld u a.u.b. aan
Vermeld uw naam, emailadres en telefoonnummer en geef daarbij ook uw vaardigheden en belangstelling
door. Dat kan door een email te versturen aan dorpsraad@galder-strijbeek.nl, of telefonisch bij Frans
Goethals 076-5611970 of Jan Scheepers 0636113367.
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