3x doen in de stad

Vrijwilligerswerk
Voor iedereen die meer contacten wil aangaan en meer
onder de mensen wil komen: het doen van vrijwilligerswerk is een goede manier daarvoor! In Dordrecht zijn
er veel mogelijkheden om je als vrijwilliger in te zetten.
3x doen in de stad zet drie organisaties in de spotlights
die direct plek hebben voor enthousiaste vrijwilligers.
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Speeltuin
Stadspolders

Wijk- en speeltuinvereniging biedt van april
tot oktober de bewoners
van Stadspolders en de
omliggende wijken verschillende activiteiten
aan in het gebouw.
Voor de kinderen is er
een veilige speelplek
buiten. Er is plaats voor
enthousiaste vrijwilligers
die mee willen helpen
aan het onderhoud,
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Meer informatie:
info@speeltuinstadspolders.nl
www.speeltuinstadspolders.nl

De PlusBus

Samen uitgaan is
leuker dan alleen,
maar het lukt niet iedereen om iemand te vinden
die je interesse deelt.
Dan is er de PlusBus van
Het Spectrum! De PlusBus
is er voor mensen vanaf
de leeftijd van 55 jaar,
die minder goed in staat
zijn om een uitstapje te
maken. In groepjes van
vier tot zeven personen
worden uitjes gemaakt
naar musea, markten,
bezienswaardigheden
en nog veel meer. Een
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bij speeltuindiensten en de
binnenactiviteiten. Meld je
nu aan!

Stichting
Jongeren van
de Wereld

Deze stichting zet zich in
om de dromen en doelen
van kinderen, jongeren
en nieuwkomers uit te
laten komen door
educatieve workshops en
ontspanningsactiviteiten
aan te bieden, samen

chauffeur en gastheer of
gastvrouw halen de mensen
voor de deur op en brengen
ze weer veilig thuis. Zin om
als vrijwilliger mee op stap
te gaan? Meld je nu aan!
Meer informatie:
m.blinde@hetspectrum.nl
of bel naar 06 81 79 16 92

met allerlei partners en
organisaties in de stad. Geef
jongeren de wereld, want zij
zijn de toekomst! Help mee
met de projecten en meld je
aan als vrijwilliger.
Meer informatie:
info@jongerenvandewereld.nl
Tel 06 18 94 95 49
www.jongerenvandewereld.nl

Er zijn in Dordrecht natuurlijk nog veel meer leuke
vacatures voor vrijwilligerswerk! Raadpleeg daarvoor
de site van Inzet078!: www.inzet078.nl/organisaties.
Inzet078! is het centrum voor vrijwillige inzet en geven
informatie, advies en ondersteuning aan vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties in Dordrecht.

