
Welzijn MensenWerk
Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel

Wil je op de hoogte blijven van 
nieuws over ac� viteiten en regio-
nale en landelijke ontwikkelingen 
rondom welzijn? 
Volg dan onze Facebookpagina 
facebook.com/welzijnmensenwerkfacebook.com/welzijnmensenwerk

Iedereen doet mee
Dorpen en wijken lee� aar
Vrijwilligers aan zet

Zomerdijk 8a, 7942 JT Meppel
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte
Postbus 191, 7940 AD Meppel

T 085 273 14 44
I  www.welzijnmw.nl
E info@welzijnmw.nl

Start platform Westerveldvoorelkaar
Nieuwe online vindplek voor vrijwillige inzet

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 aanbiedt 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

Welzijn MensenWerk

Vanaf 11 mei hee�  Westerveld een 
online vindplek en verbindingsplek 
waar alle vrijwillige inzet samen-
komt. Een pla� orm voor burenhulp, 
vrijwilligerswerk, klusjes en ontmoe-
� ng. Via Westerveldvoorelkaar kun 
je hulp vragen of iemand hulp bie-
den. De vrijwilligersvacaturebank van 
Welzijn MensenWerk stopt hiermee. 

Er zijn in alle dorpen in Westerveld 
veel mensen die iets voor een ander 
willen doen. Ook organisa� es 
kunnen én willen graag van dienst 
zijn. Op www.westerveldvoorelkaar.
nl ziet u in één oogopslag wie hulp 
vraagt en wie hulp aanbiedt. 
Eenvoudig en bovendien gra� s. 

Website als hulpmiddel 
De website is een hulpmiddel dat het 
leven van inwoners makkelijker kan 
maken. Een uitkomst als het u niet 

meer lukt om uw tuin te verzorgen. 
Of wanneer u iemand zoekt om 
samen leuke dingen te doen. Vereni-
gingen en andere organisa� es kun-

Gemeente Westerveld bewondert 
de inzet van mantelzorgers voor 
hun naaste(n). Jaarlijks is er 
voor hen daarom de mantelzorg-
waardering, een tegoedbon die 
naar keuze besteed kan worden 
aan ac� viteiten en arrangementen 

of bij o.a. drogist, bakker of super-
markt.

Bent u mantelzorger voor iemand 
in de gemeente Westerveld? Dan 
kunt u de mantelzorgwaardering 
aanvragen tot en met 9 mei 2021 

via het formulier op de website 
www.welzijnmw.nl/mantelzorg
waardering-westerveld-2021. 
Het aanvraagformulier is ook 
telefonisch op te vragen bij het 
Centraal Meldpunt van Welzijn 
Mensenwerk via 085-2731427.

Mantelzorgwaardering: aanvragen t/m 9 mei

nen er vrijwilligers zoeken. Mantel-
zorgers kunnen er in contact komen 
met mensen die verlich� ng kunnen 
geven bij hun taken. De website 

s� muleert ook burenhulp, ook al 
woont die buur niet in de buurt, 
maar op een andere postcode in de 
gemeente Westerveld.

Fotowedstrijd
Omdat het pla� orm bijna online 
gaat, organiseert Westerveld-
voorelkaar een fotowedstrijd. 
De winnaar wordt op dinsdag 
11 mei � jdens de lancering van 
de website bekendgemaakt. 

Op de Facebook- en Instagram-
pagina van Westerveldvoorelkaar 
zijn foto’s te vinden: raad waar 
de foto’s zijn gemaakt en win een 
fotoshoot! Stuur uw inzending 
voor 1 mei met een mail naar 
info@westerveldvoorelkaar.nl.


