
Gezocht: nieuwsgierige schrijvers
Misschien schrijft u binnenkort 
een artikel over vrijwilligers die 
vakantieactiviteiten organiseren voor 
kinderen. Of maakt u een vlog over 
Zoetermeerders die bij het Rode Kruis 
een cursus reanimeren geven. 

Vrijwilligerswerk is leuk en divers en dat 
willen we uitdragen. Maar die boodschap 
willen we niet tot in de oneindigheid 
letterlijk blijven herhalen. We willen het 
laten zien. Door smeuïge verhalen die 
tot actie aanzetten. Door filmpjes waarin 
vrijwilligers vertellen waarom ze zoveel 
vrije tijd besteden aan hun vereniging. 
Door foto’s die laten zien waarom mensen 
voor anderen koken of hen helpen bij het 
oplossen van geldzorgen. 

Nieuwsgierig
Daar hebben we vrijwilligers voor nodig. We 
zijn op zoek naar mensen die nieuwsgierig 
zijn en willen weten wat anderen drijft. 
Die het leuk vinden om te schrijven voor 

de website en het Streekblad. Die graag 
willen meedenken over de promotie van 
vrijwilligerswerk in Zoetermeer. 

We willen een groep vormen van meerdere 
schrijvers, filmers en fotografen die op 
geregelde basis meewerken aan die 
promotie. U kunt dan zelf bepalen hoeveel 
tijd u erin steekt. 

We bieden een gratis schrijftraining, een 
workshop fotografie en een workshop 
vloggen aan, zodat u uw vaardigheden kunt 
aanscherpen. Schrijfdocent Sylvia Roes 
en oud-journalist Yorick Roos (Algemeen 
Dagblad) geven de schrijftraining. Samen 

met u bekijken we waar uw interesses 
liggen en op welk gebied u zich zou willen 
inzetten.

Zoetermeer voor Elkaar
‘We’ zijn de mensen achter het platform 
ZoetermeervoorElkaar.nl en dat is hét 
platform voor Zoetermeers vrijwilligerswerk. 
Een verzamelplaats waar mensen die 
vrijwilligerswerk willen doen en organisaties 
die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen 
vinden. Ook vindt u op het platform 
informatie over vrijwilligersondersteuning, 
bieden vrijwilligersorganisaties cursussen 
aan en kunt u ter inspiratie interessante 
verhalen over vrijwilligerswerk lezen. 

Misschien staan uw artikelen of foto’s er 
straks ook wel op. 

Helpen maakt u happy
Bij Zoetermeer voor Elkaar geloven we dat 
iedereen in Zoetermeer het verschil kan 
maken. Iedereen kan vanuit zijn interesses 
en talenten een positieve bijdrage 
leveren. Vrijwilligerswerk is bovendien 
leuk, divers en geeft een fijn gevoel. Op 
Zoetermeervoorelkaar.nl willen we vraag en 
aanbod op het gebied van vrijwillige inzet 
bij elkaar brengen zodat er altijd iets te 
vinden is dat bij u past.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons 
op via info@Zoetermeervoorelkaar.nl. 

Zoetermeer voor Elkaar is voor:
• Inwoners die geïnteresseerd zijn in 

vrijwilligerswerk.
• Inwoners die al vrijwilligerswerk 

doen.
• Vrijwilligersorganisaties die in 

Zoetermeer actief zijn.

www.zoetermeer.nl Themapagina: Zoetermeer voor elkaar 2 juni 2022

Slamv
Markering
Elkaar


