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‘Jullie zijn goud waard!’ 
Ruim 1000 vrijwilligers binnen Gorinchem ontvingen medio december een 
bedankje van wethouder Sociaal Domein, Eelke Kraaijeveld, voor hun 
vrijwillige inzet.  
Dit jaar was dit in de vorm van een Bliekenbon. ‘Met uw inzet draagt u bij aan 
de leefbaarheid en saamhorigheid in onze mooie stad. Of u zich inzet als 
koffieschenker of ideeëenbedenker, als hoopgever of mee-op 
sleeptouwnemer, uw inzet is goud waard!, aldus Eelke. 

 
 
 

 

 
Ingeborg:’We hebben elkaar nodig voor onderling begrip’ 
Ingeborg heeft altijd interesse gehad in de psyche van de mens, en houdt van 
taal. Zo leest ze zelf heel graag en zou ze zich haar woonkamer niet zonder 
een grote boekenkast voor kunnen stellen. De laatste zes jaar zet ze zich twee 
dagdelen per week in als taalcoach. ‘Wat ik nu doe ervaar ik als waardevol 
werk’, vertelt Ingeborg De taalleerders die ik begeleid, willen Nederlands 
leren spreken om beter te kunnen integreren. Ook zijn het bijvoorbeeld 
anderstalige ouders die vastlopen als ze hun kinderen die naar het middelbaar 
onderwijs gaan willen helpen.’ Ingeborg’s hele verhaal lezen? Ga dan naar 
SamenGorinchem. 

 
 

 

Infomiddag Verzekeringen voor Vrijwilligers = digitaal = 
De gemeente Gorinchem wil dat iedereen onbezorgd vrijwilligerswerk kan 
doen. Daarom heeft zij voor alle vrijwilligers en mantelzorgers binnen de 
gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal 
Beheer. Maar waar ben je dan voor verzekerd en wanneer is die verzekering 
op jou van toepassing? VNG’s Edwin Toren vertelt je alle ‘ins en outs’ via 
MS Teams op woensdag 16 februari, om 16.30 uur.  Aanmelden 

  
 

  
 

 

Workshop Help, hoe komt mijn nieuws in de krant?  
op dinsdag 1  en 8 maart tussen 19.15 en 21.45 uur (totaal van 2 avonden) 
Twee ervaren journalisten van BDU Media leren de deelnemers in een relaxte 

sfeer hoe zij een persbericht moeten schrijven. Daarbij geven ze naast 

achtergrondinformatie talloze praktische tips. De deelnemers gaan ook zelf 

aan de slag met teksten. 

= Aanmelden t/m 15 februari =  Meer informatie en aanmelden  
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Waar ben jij als Vrijwilligersteam Trots op? 
Trots is het thema van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2022, waar je met  
je team vrijwilligers maar liefst € 15.000,- mee kunt winnen!  Je doet mee  
aan de Nationale Vrijwilligersprijzen 2022 door een korte vlog in te zenden. 
Op www.vrijwilligersprijzen.nl lees je meer over wat trots eigenlijk is en vind 
je tips over het maken van een vlog en inspiratie over hoe je als team 
teamtrots in beeld kunt brengen.  
Meedoen kan vanaf 1 januari tot 1 maart 2022. 
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