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Voor u ligt de vrijwilligerskrant SWOM

SWOM staat voor maatschappelijke ondersteuning van de inwoners van 
de gemeente Montfoort in hun (woon)omgeving. Onze medewerkers en 
vrijwilligers bieden advies, ondersteuning, activiteiten en begeleiding, 
zodanig dat de kwaliteit van leven in stand blijft en/of wordt verbeterd. Wij 
doen dat samen met de inwoners van Montfoort en Linschoten en hun 
sociale netwerken.

SWOM staat voor laagdrempelige ondersteuning. Wij willen samen met 
maatschappelijke partners in Montfoort en Linschoten en hun netwerken 
het huidige aanbod aan dienstverlening en welzijnsactiviteiten borgen en 
toekomstbestendig houden. Wij vinden dat iedereen in staat moet zijn 
deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij willen creatief inspelen 
op de lokale behoeften aan sociale ondersteuning. Uitgaande van de 
eigen kracht van de inwoner, zorgen onze medewerkers en vrijwilligers 
voor dienstverlening die tijdig en op maat wordt geleverd. Ons motto is: 
“Iedereen doet Mee”.

Voor SWOM zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Mede door de 
inzet van vrijwilligers kunnen we onze doelen waarmaken. Vrijwilligers 
leveren een steeds belangrijkere bijdrage aan de sociale samenhang 
in de samenleving en dus aan de leefbaarheid. Vrijwilligerswerk biedt 
mensen de mogelijkheid te participeren, om er bij te horen in de 
samenleving, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
In deze krant vindt u verhalen van vrijwilligers die zich via SWOM 
inzetten voor inwoners van onze gemeente. Tevens vragen wij aandacht 
voor onze vacatures. We wensen u veel leesplezier.

Is vrijwilligerswerk iets voor jou? 
Neem vrijblijvend contact op met SWOM.

SWOM bedankt alle adverteerders voor het 
mede mogelijk maken van deze krant.

Maria Hamers, 
directeur



Een lach op iemands gezicht, bijdragen aan de levensvreugde van mensen, nieuwe 
ervaringen op doen of nieuwe mensen leren kennen… Je krijgt zoveel terug voor het 
doen van vrijwilligerswerk!

Heb je veel of iets minder tijd, wil je iets in de natuur doen of met mensen, structureel of 
juist incidenteel; er is echt voor ieder wat wils. We kijken graag naar de mogelijkheden 
die bij je passen tijdens een persoonlijk gesprek. Neem een kijkje op onze website www.
swomontfoort.nl/vrijwilligers of bezoek onze vrijwilligersmarkt in oktober. Meer informatie 
hierover leest je in deze vrijwilligerskrant.

Team Welzijn,
Conny te Lintelo, Ruth Vreeswijk en Katja Appelman

Gerben (17) is vrijwilliger in het DoeMeeHuis
“Het is er zo gezellig en je bent vrij in wat je doet”

Hij was er in de zomervakantie en doet met plezier 
de afwas. Gerben Heijting (17) is regelmatig in het 

DoeMeeHuis te vinden, waar hij vrijwilligerswerk 
doet, omdat hij graag mensen helpt. Dat vindt 

hij belangrijker dan geld verdienen met een 
bijbaantje.

“Ik doe liever iets wat ik heel leuk vind”, zo 
verklaart hij zijn keuze voor vrijwilligerswerk. Het 
maatschappelijk aspect sprak hem bovendien 
aan, omdat het mooi aansluit bij de studie 
Bestuurskunde, die hij wil gaan doen. “Het staat 

ook nog mooi op mijn CV”, lacht hij. Het werk in het 
DoeMeeHuis vindt hij leuk en afwisselend. “Toen ik 

hier binnenkwam, sprak het me meteen aan. Het is zo 
gezellig hier. De mensen zijn heel verschillend.”

Het DoeMeeHuis is de ontmoetingsplek voor Montfoort en Linschoten, waar mensen 
komen die in veel gevallen om wat voor reden dan ook buiten de samenleving dreigen 
te vallen. Het is een veilige omgeving, waar mensen onder begeleiding van een 
professionele medewerker en vrijwilligers activiteiten doen. Zo kan men o.a. bezig zijn 
in de houtwerkplaats, het naaiatelier en de kledingbank. Daarnaast zijn er nog tal van 
andere creatieve activiteiten die men kan doen. Hier vindt men een luisterend oor en 
worden bezoekers daar waar nodig ondersteund. Begrip, herkenning en jezelf nuttig 
voelen door er voor de ander te zijn. Dat zijn de sleutelwoorden van het DoeMeeHuis. 

Schone glazen en kopjes
“Je bent best vrij in wat je doet”, zegt Gerben. “Dat geldt ook voor mij. Ik kies er vaak 
voor om af te wassen. Ik vind het fijn als er schone glazen en kopjes staan, want in de 
middag is er weer koffie en thee.” Het leukste vindt hij het moment als hij zijn klusjes 
heeft afgerond. “Dan heb ik tijd om een spelletje skip-bo te spelen. Dat is super leuk!”

Vrijwilligersmarkt 2018
Met elkaar en voor elkaar

Ben je benieuwd welk vrijwilligerswerk 
je allemaal kunt doen? Kom dan 
naar de vrijwilligersmarkt die 
SWOM organiseert samen met o.a. 
Stichting Wegwijs, De Zonnebloem, 
Wereldwinkel Montfoort en de 
Nederlandse Patiëntenvereniging.

Vrijwilligerswerk is er voor jong en oud. 
Zoek je een stage, ben je gepensioneerd 
of wil 
je naast je betaalde baan graag nog iets doen. 
Op deze markt vind je diverse vacatures voor 
vrijwilligers, van tuinman tot begeleider van het naaiatelier, van
maatje tot chauffeur of begeleider van iemand die in een rolstoel zit en nog veel meer.

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Werk waarmee je direct bijdraagt aan de 
levensvreugde van mensen, eenzame ouderen, mensen met een beperking en andere 
kwetsbaren in onze omgeving. Kom dan een kijkje nemen op de vrijwilligersmarkt. Je 
bent van harte welkom op

Woensdag 10 oktober Vrijdag 12 oktober
19:00-20:30 uur  14:00-16:00 uur

Brede Vaart,   SWOM DoeMeeHuis,
Laan van Rapijnen 36 Kasteelplein 7
Linschoten  Montfoort

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze vrijwilligersmarkt neem dan contact op 
met SWOM team welzijn, telefoonnummer 0348-469109 of mail naar
welzijn@swomontfoort.nl

Lopke (16) en Sophie (20) maken graag een feestje 
van het aanschuifdiner
“Dat begin van de avond…, dan komt er zoveel energie binnen”

Dat ze zoveel lol met de gasten zou hebben, dat had Lopke van Vliet (16) niet 
gedacht. De vrijwilligster lacht maandelijks wat af met de mensen die mee eten 
met het aanschuifdiner. “Bijvoorbeeld tijdens de afwas. Dan zetten we een 
muziekje op en gaan we lekker dansen.”

Iets nieuws
Lopke kwam begin 2017 binnen als stagiaire. “Ik kende iemand bij het aanschuifdiner. 
Toen ik me aanmeldde, werd ik met open armen ontvangen.” Ze is al vanaf groep 8 
actief als vrijwilligster. Zo verzorgt ze ook de dieren en paarden bij de kinderboerderij. 
“Voor mijn stage wilde ik juist iets nieuws om ervaring op te doen”, vertelt ze.

Bij het aanschuifdiner praat ik veel met oudere mensen. Ze willen altijd hun verhaal kwijt 
en vinden het duidelijk leuk dat ik veel jonger ben. Ze stellen veel vragen over wat wij (ik 

en andere jonge vrijwilligers en stagiaires) doen op school en in onze vrije 
tijd. Ik heb vooral geleerd hoe je met oudere mensen om moet gaan. 

Dat is toch anders dan met mensen van je eigen leeftijd. Ook heb ik 
geleerd om onder druk te werken. We moeten het eten toch op tijd 
op tafel zien te krijgen.”

Energie
Haar favoriete moment van de avond is het begin, wanneer 
iedereen binnenkomt. “Iedereen is dan zo blij en vrolijk, want ze 
zien elkaar weer en hebben er duidelijk zin in. Er komt dan ineens 

héél véél energie binnen.”

“Iets kleins voor jezelf, iets groots voor iemand anders”

Als een van de jongste vrijwilligers kwam Sophie bij SWOM 
binnen als stagiaire. “Mijn moeder was vrijwilliger bij SWOM. 
Daardoor kwam ik zelf ook bij SWOM uit”, vertelt ze. Dat was 
aan het einde van 2013. Haar stage liep af in de lente van 
2014. “Daarna ben ik blijven hangen als vrijwilliger”, lacht ze. 
“Het is ook zo leuk om te doen en het werken in teamverband is 
erg fijn.”

Voldoening
Sophie vertelt: “Het is hard werken bij het aanschuifdiner, maar het geeft 
voldoening. Mensen vinden het echt leuk om te komen. Ze waarderen dat je het doet.” 
Geregeld komt het voor dat ze iemand ophaalt, om aan te schuiven. “Het komt voor dat 
mensen het vergeten zijn of dat ze even opgehaald moeten worden met de rolstoel.”
Volgens Sophie kijken veel mensen vaak al weken uit naar het moment, dat het 
aanschuifdiner er weer is. Het geeft haar een goed gevoel dat ze daarin een verschil 
kan maken: “Voor jezelf is het maar iets heel kleins om iemand op te halen, maar voor 
iemand anders kan zoiets groots zijn.”

Ontroerend vindt Sophie het moment aan het einde van de avond. “Er zijn altijd een 
paar mannen die komen helpen met opruimen. Zij staan direct op om de glazen te 
verzamelen en om de afval weg te brengen. Zo leuk om te zien. Zo laten ze zien dat ze 
er echt waarde aan hechten.”



Vrijwilligersfamilie
De Vlooswijkjes, wie kent ze niet?

Behalve dat ze familie zijn, hebben ze meer gemeen. Samen voorzien ze een 
gedeelte van ‘hongerig Montfoort’ vrijwillig van maaltijden voor SWOM. Als 
vrijwilligers zijn ze van onschatbare waarde voor veel Montfoortenaren. De 
Vlooswijkjes, wie kent ze niet? 

Even voorstellen: Toos Verkleij (70) is al zo’n 15 jaar actief in de maaltijdbezorging. 
Zij kwam binnen bij SWOM via Nel Vlooswijk (76), die niet alleen maaltijden bezorgt, 
maar ook elk jaar de SWOM vakantiereis organiseert. Ad Vlooswijk (79) is al jaren een 
door de wol geverfde vrijwilliger. Voor zijn vrijwilligerswerk werd hij zelfs onderscheiden 
als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij bezorgt  behalve maaltijden ook de post voor 
SWOM. “Ik heb SWOM zo al heel wat postzegels bespaard”, knipoogt hij. Op zijn beurt 
enthousiasmeerde hij Gerard Vlooswijk (69), die sinds vijf jaar actief is voor SWOM en 
inwoners van A naar B brengt met de SWOM-auto. Daarnaast zet hij zich als vrijwilliger 
in voor de formulierenbrigade. 

Contact
Het contact met de mensen dat vinden ze alle vier het leukste van het vrijwilligerswerk. 
Toos Verkleij zegt: “Ze willen allemaal een praatje maken.” Toen zij vijftien jaar geleden 
begon, werd het eten nog koud bezorgd, en moest het nog opgewarmd worden in een 
magnetron die de mensen van SWOM kregen. Ze kan zich daarbij nog goed die ene 
meneer herinneren die het zelf niet kon. “Dan warmde ik het eten voor hem op en bleef 
ik tot hij het op had.”

Oertijd
Nel Vlooswijk gaat nog verder terug. Zij vertelt hoe zij in het begin alleen met de auto de 
maaltijden rondbracht, dertig jaar geleden. “Dan ging ik naar Willeskop, Kattenbroek en 
Linschoten met mijn rode Cadet. Ik reed door de hele buurt met 26 warme maaltijden. 
Dat mocht later niet meer, want het eten stond te lang in de auto en werd dan koud.” 
Sinds die ‘oertijd van de maaltijdbezorging’ zijn er veel veranderingen gekomen. Recent 
zijn er twee nieuwe karren aangeschaft. Daar zijn de dames erg over te spreken. 
“Vooral onder de huif blijven de maaltijden lekker droog.”
Gerard en Ad lachen een beetje om die ‘huifkar’. Ze vinden het stiekem een beetje een 
pipowagen, maar ze moeten toegeven. “Praktisch is hij wel. Hij stuurt ook fijn.” Wat 
Gerard mooi vindt om te zien, is als hij mensen treft die de tafel heel netjes dekken. 
“Dat ze er wat leuks van maken, ondanks dat ze alleen zijn.” Nel vult aan: “Die mensen 
maken er echt een moment van.”

Open armen
Doorgaans worden de maaltijdbezorgers met open armen ontvangen. “Wat mij dan wel 
raakt, is dat je ziet dat er steeds weer mensen uitvallen. Dan hoor je dat ze naar een 
verpleegtehuis zijn gegaan of dat ze zijn overleden, maar zo is het leven”, aldus Gerard, 
die dat ook zo ervaart met de gebruikers van de SWOM auto. “Iedere week breng je 
mensen naar de kapper, en ineens is dat niet meer nodig.” Het waardevolle vindt hij – 
en dat beamen de andere Vlooswijkjes – dat hij kan meehelpen om ervoor te zorgen dat 
mensen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. “Dat is waar SWOM voor staat.”

Verdienstelijk
Ad ziet het vooral als een gunst dat hij het kan doen. “Als het kan, je bent fysiek 
gezond en je hebt de tijd ervoor, waarom zou je het dan niet doen?” Hij was 58 jaar 
toen hij begon met vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem. “Ik ging vervroegd met de VUT 
(pensioen). Ik had altijd best een drukke job. Dan is niets doen er niet bij. Ik wilde me 
graag verdienstelijk maken. Van het een kwam het ander. Dat merk je ook bij SWOM. 
Dan is het: ‘Heb je nog tijd voor dit of dat?’ Dat heeft een magnetisch effect. Daarom 
doe ik nu van alles en nog wat!” Hij geeft aan dat de Vlooswijkjes wel wat gewend zijn: 
“We zijn geboren op een boerderij. Stilzitten was er toen ook al niet bij.”

Vrijwilligersraad
SWOM is een organisatie die veel waarde hecht aan de inzet van vrijwilligers. 
Zonder vrijwilligers zou het voor SWOM onmogelijk zijn haar doelen te behalen voor 
de Montfoortse en Linschotense samenleving. Vrijwilligers hebben bij SWOM een 
belangrijke rol binnen de organisatie.

En om de belangen van de vrijwilligers te behartigen is in 2016 een vrijwilligersraad 
in het leven geroepen. De vrijwilligersraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan, 
die de vrijwilligers van de organisatie vertegenwoordigt en waarin vrijwilligers van de 
organisatie zitting hebben. 

De vrijwilligersraad bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, die door de 
kiesgerechtigde vrijwilligers rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. De 
vrijwilligersraad vergadert in principe één maal per twee maanden. Wil je meer 
informatie, of heb je aandachtspunten voor de raad? Dan kun je contact opnemen via 
vrijwilligersraad@swomontfoort.nl.

Leden van de vrijwilligersraad zijn Ton van der Made, Sjaak Berends en Elly Bakker.
Meer info over vrijwilligersraad is te vinden op de website www.swomontfoort.nl

SWOM is op zoek naar een maatje
SWOM is ook op zoek naar maatjes voor mensen met psychische problemen. Leuk contact met anderen wil immers iedereen wel. Voor een aantal van ons heel gewoon. Maar 
voor iemand met psychische problemen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Jij kan daarbij helpen! Als maatje ga je samen met de ander in gesprek om te kijken waar de behoefte 
ligt. Dat kan bijvoorbeeld een kopje koffie drinken zijn, fietsen, wandelen of wellicht naar een museum. Voor jou misschien niets bijzonders, maar voor de ander kan dit een andere 
week betekenen. Het verschil tussen contact met een ander mens of alleen thuis zijn. Geef jij iemand dat steuntje in de rug?

Wat doet een maatje?
Een maatje is een vrijwilliger, die van betekenis wil zijn voor een ander. SWOM zoekt voor mensen een maatje dat bij hen past, het is maatwerk. Samen maak je afspraken over 
de frequentie en de invulling. Het gaat nadrukkelijk niet om hulpverlening maar om ‘gewoon’ sociaal contact. Voor de ander kan dit contact een duwtje in de rug zijn om weer mee 
te doen met het maatschappelijk leven. Soms worden er ook meerdere maatjes bij een hulpvraag geplaatst, waardoor de frequentie afneemt en de hulpvraag gedeeld wordt met 
andere vrijwilligers.



Klaas doet een dag per week vrijwilligerswerk 
namens werkgever ING
“Als je ziet hoe blij mensen zijn als je hun tuintje hebt gedaan…”

Sinds begin dit jaar heeft de ING bank een CAO, waarin staat dat 60+ers één dag per 
week vrijwilligerswerk mogen doen. Die mogelijkheid greep Klaas Hoekstra (62) met 
beide handen aan om op zoek te gaan naar een leuke vrijwilligersbaan. Zo kwam hij uit 
bij SWOM, die hem vroeg om coördinator tuintjesproject te worden.

Omdat het ‘tuintjesproject’ even stil had gelegen, stond Klaas er als vrijwilliger in het 
begin alleen voor. Samen met een medewerker van team welzijn heeft hij een nieuwe 
start gemaakt. Omdat niet iedereen in het bezit is van goed tuingereedschap, heeft 
SWOM een oproepje geplaatst op facebook en zijn er flyers verspreid. Dat heeft goed 
gewerkt, want nu gebeurt het regelmatig dat Klaas op woensdagochtend binnenkomt en 
er weer tuingereedschap voor hem klaar staat. “Wat een leuke verrassing is dat iedere 
keer weer.”

Praten
Het mooiste vindt hij om te zien dat het voldoening geeft bij de mensen. “Je praat 
met heel veel mensen en je merkt ook dat mensen de behoefte hebben om te praten. 
Soms kun je ze dan tips geven of verwijzen naar DoeMeeHuis. Dat ze daar ook terecht 
kunnen om te praten met anderen. Vanochtend was ik bijvoorbeeld bij een meneer, die 
zei: ‘Volgende keer moeten jullie terugkomen, maar dan gaan we geen werk doen. Dan 
gaan we alleen een bakkie koffie doen. Dan moet je komen als de vijgenboom goed is 
en gaan we ook vijgen eten’. Dit kom je vaker tegen.”
Rieneke Smit, waar Klaas nu de tuin doet samen met een andere vrijwilliger, is erg te 
spreken over zijn werk. “Het is helemaal perfect”, zegt ze als ze een kopje koffie komt 
brengen. Klaas wijst naar de heg die in het najaar ook aandacht verdient: “Dat wordt 
nog een klus”, verzucht hij. “Dat kunnen we in oktober wel aanpakken”, lacht Rieneke. 

Planning
Wat Klaas fijn vindt is dat hij zelf zijn planning kan 
bepalen. “Ik probeer altijd wel een bepaalde 
volgorde aan te houden. Nieuwe aanvragen 
zorgen daarbij meestal voor veel extra 
werk. Vaak staat het onkruid dan tot zo”, 
zegt hij, terwijl hij z’n hand ongeveer een 
meter boven de grond houdt om aan te 
tonen, hoeveel werk dat is. 

Dankbaar
“Vrijwilligerswerk is heel dankbaar”, vindt 
Klaas. “Als je ziet hoe blij mensen zijn 
als je hun tuintje hebt gedaan… Dat mis 
ik in de samenleving. Een beetje denken 
om elkaar. Tegenwoordig zie je steeds meer 
verschil tussen arm en rijk. Als je het wat 
beter hebt, mag je best meer naar je medemens 
omkijken en degenen die het moeilijk hebben 
helpen. Dat kun je al heel eenvoudig als vrijwilliger 
doen…”

Marissa (38) is maatje van Edwin 
en helpt mee met de eetclub
“Ik ben er trots op dat gemeente Montfoort SWOM heeft, die niemand in de kou laat 
staan”

Marissa Regter (38) wilde iets doen voor haar omgeving en kwam uit bij SWOM. 
“Dat leek me een goede organisatie om mij bij aan te sluiten”, bedacht ze. Nu is 
ze al vijf jaar vrijwilliger en maatje van Edwin Tol (46). Samen wandelen, fietsen en 
kletsen ze wat af.
 
In het begin hielp Marissa Edwin vooral met zijn administratie. “Toen ik voor mijzelf 
begon, heeft hij mij op zijn beurt ook weer geholpen met licht administratieve 
werkzaamheden. Zo had hij een stukje dagbesteding door mij te helpen op kantoor.” 
Marissa timmert nu al ruim vier jaar aan de weg als zelfstandig ondernemer. Met haar 
bedrijf ‘BureauWerkt’ ondersteunt ze bedrijven met administratieve dienstverlening. 
Particulieren helpt ze met hun papieren, spullen of meer structuur in het dagelijks leven. 
Ofwel, de boel op orde te brengen.

Waardevol
“Dat ik dit werk dus ook als vrijwilliger voor Edwin doe, is zo vanzelfsprekend voor 
mij”, glimlacht ze. “Toch maakt het zo’n verschil voor de ander.” Edwin vertelt wat het 
voor hem betekent: “Ik ben erg blij dat Katja Appelman (SWOM) ons heeft voorgesteld 
aan elkaar. Bepaalde dingen die ik moet regelen geven zoveel stress. Dat Marissa mij 
daarbij helpt, is heel waardevol voor mij. Alleen al de gedachte dat er iemand is die mij 
kan helpen als het teveel wordt, is erg rustgevend.”

Eetgroep
Marissa knikt hem bemoedigend toe: “Natuurlijk stimuleer ik hem ook om zelf dingen te 
blijven doen”, zegt ze. Nu zijn administratie op orde is, en zij in haar bedrijf weinig werk 
meer voor hem heeft, vullen ze de tijd anders in samen. Montfoortenaren zullen ze dan 
ook geregeld spotten in het park of elders. Ze wandelen en fietsen wat af en bezoeken 
samen sinds kort het DoeMeeHuis. “Daarnaast vorm ik samen met mijn vriend Erik het 
vaste invalteam voor de kleine eetgroep die een keer per twee weken samenkomt. Ook 
Edwin neemt hier aan deel. Dan is mijn vriend de kok en help ik mee”, vertelt Marissa. 

Een hoop te geven
Ook haar vriend Erik is als vrijwilliger actief bij SWOM. Zo zit hij ook in het 
Buurtbemiddelingsteam van SWOM, vertelt ze. “We hebben geen kinderen, maar wel 
een hoop te geven”, zegt Marissa. Voor hen is dit de manier om dat te doen. “Het is 
een win-win situatie. Je helpt er iemand mee en dat geeft een goed gevoel. Ik zou het 
iedereen aanraden. Vooral ook, omdat je zo kunt bijdragen aan het welzijn van je eigen 
omgeving. Ik ben er trots op dat Montfoort SWOM heeft, die niemand in de kou laat 
staan. Dat ik daaraan kan bijdragen, vind ik heel prettig.” Ze hoopt dat nog veel meer 
jongere mensen zich aansluiten. “Steek je nek maar eens uit voor een ander. Daar is 
niks mis mee.”

Vrijwilligersvacatures Uitgelicht
SWOM vindt het belangrijk dat je vrijwilligerswerk doet dat goed aansluit bij je 
interesses. Werk dat bij je past. Hieronder zie je enkele vacatures uitgelicht. Op onze 
website www.swomontfoort.nl/vrijwilligers vind je het volledige aanbod van vacatures. 

Help als vrijwilliger met vervoer
Ben jij een goede chauffeur? En vind jij het geen probleem om iemand uit je omgeving 
ergens naartoe te brengen? Dan past deze vacature prima bij jou. 
Voor veel inwoners is het door hun beperkte mobiliteit een grote uitdaging om van A 
naar B te komen voor een afspraak of hobby. Als vrijwillige chauffeur van de SWOM 
auto breng je deze inwoners naar bijvoorbeeld een ziekenhuisafspraak of de lokale 
kaartclub. De SWOM auto rijdt van maandag tot en met vrijdag in de omgeving van 
Montfoort, tot maximaal 15 kilometer buiten de bebouwde kom.

Schrijvers voor het levensboek
SWOM zoekt vrijwilligers die mèt en vóór ouderen in Montfoort en Linschoten een 
levensboek willen schrijven. Lijkt het je leuk om het levensverhaal van een oudere dame 
of heer op te schrijven en er samen een mooi boek van te maken? Dan bieden wij je de 
kans om als vrijwilliger hiermee aan de slag te gaan. Om dit goed te kunnen doen hou 
je natuurlijk van schrijven, heb je een computer thuis, geniet je van de contacten met 
ouderen en luister je graag naar hun verhalen. 

Kledingbeurs vrijwilligers
De Kledingbank geeft herbruikbare kleding uit aan inwoners die het hard nodig hebben, 
en die van een minimaal budget moeten rondkomen. De kledingbank is gevestigd aan 
Kasteelplein 7 en daar brengen mensen hun kleding ter inname. De enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers en deelnemers die er werken, kunnen nog wat hulp gebruiken. 
De werkzaamheden zijn: Kleding sorteren, assortiment samenstellen en zorgen dat 
alles netjes, overzichtelijk en schoon is. Vind je het leuk om met kleding bezig te zijn? 
Kom gerust even langs voor meer informatie.


