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Welzijn MensenWerk

Vrijwilligers in Meppel knappen tuinen op

Welzijn MensenWerk
staat klaar als u…

•   er zelf niet uit komt
•   mee wilt doen in uw buurt
•   ontmoe� ng of gezelligheid zoekt
•   informa� e of advies nodig hee� 
•   mantelzorger of vrijwilliger bent
•   vragen hee�  over opvoeden en opgroeien

Ook als u in deze corona� jd uw hulp aan-
biedt of een ini� a� ef wilt melden, neem 
dan contact op.  
Wij verbinden vraag en aanbod met elkaar.
Tel.: (085) 273 14 44
E-mail: info@welzijnmw.nl

Onze teams bij 
u in de buurt
De medewerkers van Welzijn MensenWerk 
ondersteunen en denken graag mee bij vra-
gen, problemen en ideeën op het gebied van 
onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wo-
nen, ontmoe� ng, bewegen, zingeving, cultuur 
en veiligheid. Tijdens de lockdownperiode zijn 
wij op afspraak geopend, in onze aangepaste 
gespreksruimten bij u in de buurt. 

Sinds eind maart zijn ook de wijkcentra Oos-
terboer, De Koeberg, De Poele en De Plataan 
weer open voor koffi  egroepen, het geheugen-
steunpunt en de senioren huiskamer. Hee�  u 
interesse? Meld u zich dan aan via ons alge-
mene nummer.

Ouderen, mensen met een beperking, 
(chronische) ziekte of andere hinder-
nis om zelf de tuin aan te pakken, 
kunnen hun hulpvraag op de website 
www.meppelvoorelkaar.nl plaatsen. 
Vrijwilligers kunnen zich ook via de web-
site opgeven of gelijk met iemand een 

afspraak plannen om op 1 of 2 mei te 
komen tuinieren. 

De invulling gaat in overleg. Van een uur-
tje grasmaaien tot twee dagen de hele 
tuin opnieuw inrichten: alle inzet wordt 
ontze� end gewaardeerd.

Online aanmelden en afspraken maken

Tijdens het TipTop Tuinen 
Weekend worden alle 
deelnemers gevraagd een 
‘voor’- en ‘na’- foto van 
de tuin op Instagram of 

Facebook te plaatsen. 
‘’Zo kunnen we het gevoel 
samen iets bereikt te heb-
ben toch nog met elkaar 
delen”.

Mensen die zelf niet zo makkelijk meer hun tuin opknappen, kunnen op 1 en 2 mei 
gebruikmaken van de hulp van vrijwilligers. Het vrijwilligerspla� orm Meppelvoorelkaar 
mobiliseert dit weekend zoveel mogelijk hulp. 

Meppelvoorelkaar is een 
pla� orm dat vrijwilligers 
koppelt aan mensen en or-
ganisa� es die wel wat hulp 
kunnen gebruiken. Elk jaar 
worden in de lente erg veel 
vragen over het opknappen 
van tuinen geplaatst. Vooral 
heggen snoeien, grasmaai-
en en voorjaarsklaar maken 
van de tuin zijn favoriet. 
‘’Daarom gaan we deze keer 
een heel weekend organi-
seren. Het is coronaproof 
vrijwilligerswerk, aangezien 
het in de buitenlucht plaats-
vindt en gemakkelijk op 1,5 
meter gedaan kan worden’’, 
aldus projectleider Lianne 
Dolstra.

1 en 2 mei TipTop Tuinen Weekend


