
Westerveldvoorelkaar  
 

Een middel om te verbinden 

Ons kleine kikkerlandje behoort tot de landen waar het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan, dat is iets om heel 

trots op te zijn! We laten onze behulpzaamheid graag zien aan sportverenigingen, kerken, scholen, op het gebied van 

zorg, cultuur, voor onze buurt of hulpbehoevende buren. Inmiddels zijn vrijwilligers niet meer weg te denken uit 

onze samenleving en die behoefte gaat alleen nog maar toenemen. Iets kunnen betekenen voor iemand, al lijkt het 

nog zo klein, kan een wezenlijk verschil maken. 

 

Westerveldvoorelkaar is een vindplek en verbindingsplek waar alle vrijwillige inzet samenkomt. Een platform voor 

burenhulp, vrijwilligerswerk, klusjes en ontmoeting. Op Westerveldvoorelkaar kun je hulp vragen of iemand hulp 

bieden.  

 

Er zijn in alle dorpen in Westerveld veel mensen die iets voor een ander willen doen. Ook organisaties kunnen én 

willen graag van dienst zijn.  Op www.westerveldvoorelkaar.nl zie je in één oogopslag wie hulp vraagt en wie hulp 

aanbiedt. Eenvoudig en bovendien gratis. Hier vind je vrijwilligersvacatures via organisaties, hulpvragen van 

inwoners én aanbod van vrijwilligers.   

 

Juist door de uitbraak van corona is het online verbinden veel belangrijker geworden, om elkaar te vinden, maar ook 

om verschillende doelgroepen vrijwilligers aan elkaar te koppelen.  Omdat Westerveld een erg vergrijsde gemeente 

is, willen we dit aanpakken door aanvullend gebruik te maken van bestaande vrijwilligers in verschillende netwerken. 

Die fysieke matches kan maken voor hulpvragers en hulpbieders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Centraal 

Meldpunt of Naobuur in Vledder. 

 

Kijk hier alvast naar de demo omgeving: https://demo.westerveldvoorelkaar.nl/ 

 

Waarom Westerveldvoorelkaar  

Deze website is een hulpmiddel, dat jouw eigen leven en het leven van anderen leuker kan maken. Kijk rond wat de 
vragen zijn en ook wat er aangeboden wordt, je komt op ideeën om ook op jouw manier van deze site gebruik te 
maken en er plezier aan te beleven. 

Deze website kan een uitkomst zijn, als het je niet meer lukt om je tuin te verzorgen of wanneer je iemand zoekt om 
samen leuke dingen te doen. 

Deze website kan voor je sportclub een bestuurslid opsnorren of vrijwilligers voor in de kantine. 

Deze website kan een mantelzorger helpen aan een vrijwilliger, die haar of zijn taak wat dragelijker maakt. 

Deze website is voor alle inwoners van de gemeente Westerveld, die mee willen doen op hun eigen manier. 

Deze website is geen vereniging, die alle verenigingen overbodig maakt maar een juist een hulpmiddel voor 
bestaande verenigingen en organisaties om vrijwilligers aan te trekken. 

Deze website stimuleert burenhulp, ook al woont die buur niet in de buurt, maar op een andere postcode in de 
gemeente Westerveld.  

 
Wil je graag persoonlijk contact met één van onze medewerkers?  Dat kan, wij helpen je graag! 
Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur  
Bel 085 - 273 14 44 of mail naar info@westerveldvoorelkaar.nl 

https://demo.westerveldvoorelkaar.nl/

