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Ideeën voor dit journaal? Vanuit club of vrijwilliger? 
Tips? Informatie? Meewerken? 

svhinfo@welschap.nl / tel 731 700 

 

INTRO: HET SVH-team Heemskerk 
 
Johan, techneut en altijd 
al een beetje bezig met 
vrijwilligerswerk. Sinds 
mijn pensionering meer 
tijd gekregen om allerlei 
leuke dingen te doen. 
Ben eigenlijk een doener 
en om mezelf te 
beheersen bewust op de 
achtergrond van BUUV 
gaan werken. Dat valt 
soms niet mee want er 
zijn zoveel kleine klusjes 
die ik in een uurtje gefixed zou kunnen hebben. Maar 
ook ben ik nieuwsgierig wat mensen bezig houdt en in 
het bijzonder hoe gedreven mensen bezig kunnen zijn. 
Door allerlei ander vrijwilligerswerk heb ik aardig wat 
contacten met mensen en organisaties gekregen en 
juist die verhalen zijn prachtig maar soms ook 
schrijnend. En dan denk ik aan bijvoorbeeld armoede 
en eenzaamheid. Dan is het mooi om zo verbindingen 
te kunnen leggen. En zo ben ik steeds meer een 
wegwijzer geworden die mensen die iets willen 
betekenen voor elkaar de kortste en goede weg wijst.  
Buuv – Contact organisaties – Spreekuur maandag – 
Telefoondienst maandag 

-0-0-0- 
 

Mijn naam is Narges Esmati 
Ik kom uit Afghanistan. ik 
woon sinds 1999 in 
Nederland, eerst heb ik de 
Nederlands taal beheerst en 
daarnaast opleiding gevolgd.  
De richting was boekhouden,  
bedrijf administratieve 
medewerkers. Ik heb dat 3 
jaar gedaan en mijn diploma 
behaald. 

Ik heb in totaal 4  jaar  werkervaring als receptioniste 
en administratieve medewerker.  

Ik heb in verschillende organisaties gewerkt als 
vrijwilliger. 
Ik heb erg interesse in sporten en bewegen, en heb een 
korte opleiding gedaan in sport city in Den Haag, ik heb 
ook certificaten behaald en om ervaring op te doen 
voor dames les gegeven in sporthal bij Bachstraat 
Heemskerk  
Op dit moment  werk ik als vrijwilliger bij Welschap. 
Ik vind het leuk  mensen te helpen  en activiteiten 
organiseren en mensen blij maken. Daardoor krijg ik 
een goed gevoel van bijvoorbeeld  sporten en 
organiseren van activiteiten. 
Administratie organisaties – Aanmeldingen – Intakes 
- Telefoondienst 

-0-0-0- 
 
Mijn naam is Ineke van de 
Klundert, 61 jaar jong en 
sinds 2 jaar betrokken bij 
Weldoen.In het werkend 
leven ben ik begeleidster 
geweest van volwassenen 
en kinderen met een 
verstandelijke beperking. 
Waarom ik nu bij het 
Steunpunt betrokken ben 
is omdat ik mijn baan niet 
meer kon doen i.v.m. 
lichamelijke klachten, dus op zoek naar iets geheel 
anders . 
Ben begonnen bij BUUV, vooral de infopunten, het 
flyeren en mensen warm maken voor iets te gaan doen 
voor een ander. Langzaam maar zeker werd het iets 
meer en nu ben ik vaak te zien in het rondje door de 
wijk. 
Ook contact met organisaties heeft mijn interesse 
gewekt en zou daar graag wat meer voor doen, om 
samen de juiste vrijwilliger op de juiste plek te 
zetten.Wat ik ook daarin belangrijk vind is te horen wat 
een organisatie nodig heeft. 
Contact organisaties – Telefoondienst vrijdag 

-0-0-0- 
 

Ik ben Marjo 
Win/win situatie: 
Jij:  
Leuke plek, leuke 
mensen, vrijwillige inzet, 
klus die bij je past 
De organisatie of club:  
Jullie krijgen 
gemotiveerde helpende 
handen om activiteiten 
verder te ontplooien 
Omdat ik veel leerlingen 
begeleid heb met stages 

mailto:svhinfo@welschap.nl


als docent VMBO Zorg & Welzijn ben ik bekend met 
veel organisaties en werkplekken.  
Ik vind het een uitdaging om te bemiddelen tussen een 
vrijwilliger en een organisatie met 'tips en trucs'....  
Dus kom maar op!  
Contact organisaties - Intakes 

-0-0-0- 
 
Firas Qurabi                
Met veel plezier heb ik 
in Syrie 13 jaar als 
advocaat gewerkt. 
Ik werk graag met 
mensen en help graag 
mensen, ik kan goed 
luisteren en heb ik 
echte interesse. 
Diverse cursussen op 
het vlak van 
Mensenrechten te 
Turkije, Egypte en 
Jordanie. 
Ik ben nu een half jaar actief bij het Steunpunt en ga 
vooral mensen met arabische taalachtergrond  helpen 
naar vrijwilligerswerk. Hobby: Fietsen, zwemmen. 
Vertaling teksten – Intake gesprekken - werving      

-0-0-0- 
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Tanja en ik 
werk sinds kort bij het 
steunpunt. Het is een fijne 
groep met een open en 
positieve instelling. Sinds 
de kennismaking met hen, 
is mijn zelfstandigheid 
enorm toegenomen. Dat 
wat voor mij belangrijk is, 
zet ik nu om in de praktijk. 
 
Zelfstandigheid en de 
eigen regie zijn voor mij 

altijd belangrijk geweest. Als ergotherapeut heb ik me 
daarvoor ingezet. Nu ik zelf een lichamelijke handicap 
heb en me met een rolstoel verplaats, weet ik hoe 
lastig het is om het leven niet door de handicap te laten 
beperken. 
Ik ervaar steeds meer mogelijkheden door nieuwe 
uitdagingen aan te gaan en mijn grenzen te verleggen. 
Graag help ik mensen op weg om dat ook te doen. Je 
krijgt er veel energie van en voelt je beter. Elke vrijdag 
van 10.30-11.30 is er een inloopochtend bij het 
spectrum en staat de koffie klaar. Ook zet ik me in voor 
buuv en vertel je daar later meer over. 
Buuv – Spreekuur vrijdag 

-0-0-0- 

Hallo, ik ben Astrid en sinds 
ik om gezondheidsredenen 
niet meer beschikbaar ben 
voor de arbeidsmarkt, doe ik 
vrijwilligerswerk. 
Weer “meedoen” in de 
maatschappij alsof ik een 
baantje heb geeft een 
positief en nuttig gevoel.  
Anderen kunnen helpen, het 
contact met mensen en de 

gezelligheid zijn belangrijk voor mij. 
Bij het Steunpunt Heemskerk zit ik in het belteam,  ik 
neem de telefoon aan voor vraag en advies. 
Kan ik niet direct een antwoord geven, dan stuur ik de 
vraag door naar een collega of bel terug als ik de juiste 
informatie heb.  
Voor de toekomst zie ik eventueel nog een taak op 
administratief gebied. 
Deze telefoondienst doe ik in combinatie met 
receptiewerkzaamheden en bardienst, een leuke 
afwisselende bezigheid met een gezellige groep 
mensen. 
Telefoondienst woensdag 

-0-0-0- 
 

Wil is al heel wat jaren 
actief in dit metier. Heeft 
zich ingezet   voor de  
Vrijwilligerscentrale, voor 
Weldoen IJmond en nu dus  
Steunpunt Vrijwilligers 
Heemskerk. Een ervaren 
kracht, ook jaren gewerkt 
bij gemeente Heemskerk.  
Wil is zeer ervaren in 
intake  gesprekken voeren: 
vrijwilligers toe leiden naar 

het best passende vrijwilligerswerk. 
Intake gesprekken 
 

Een mooi team! 
Maar drie leden erbij en we kunnen als Steunpunt al 

onze diensten voor vrijwilligersorganisaties en 

vrijwilligers nog beter waarmaken! 

We zoeken: 

-Een creatieve vormgever/redacteur/razende 

reporter voor het VrijwilligersJournaal 

-Twee mensen die -letterlijk- naar buiten treden 

om het Steunpunt en Buuv onder de aandacht te 

brengen en organiseren van activiteiten in de genen 

hebben (los van elkaar mag ook, haha!) 

Inzet per week: 2 tot 4 uur.  

Mail ons: kom bij het team! Coördinatie:  

Henk Huisman – Ingrid Dudink – Brenda Zonneveld 

 


