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Hallo, 
vrijwilliger!  

 

Oktober 2019 

Nieuwsflits 3, 

Jaargang 1 

 

 

  

 

  



 

Beste Vrijwilliger, 

 

Het jaar vliegt voorbij en wij zitten al weer in de herfst; de wintertijd is ingegaan 

want het is al weer eind oktober. 

In deze nieuwsbrief o.a. de vooraankondiging van het ophalen van de 

kerstpakketten. 

Tijdens deze middag zijn wij ook aanwezig vanuit JIJ, het vrijwilligersplatform 

van Alifa. 

 

Wij hebben een mooi 1e jaar van JIJ; er zijn reeds leuke trainingen geweest. 

De workshop EHBO volgt in november a.s. en achter de schermen zijn wij al 

weer druk bezig met het programma voor 2020. Er worden gave plannen 

gemaakt en er zijn volop ideeën voor uitjes en/of workshops via JIJ. Maar 

daarover later meer in ook de volgende nieuwsbrieven en uiteraard is alles ook 

te vinden op de website van JIJ: www.jijbentalifa.nl. 

Het vrijwilligerspanel is gestart maar kan best nog wat hulp gebruiken. 

Daarover leest u in deze nieuwsflits ook meer.  

 

Veel leesplezier en graag tot ziens, tot JIJ! 

dag, 

 

Met hartelijke groet, 

Monique Sanderink, 

coördinator JIJ.  

 

  



 

 

Mijn naam is Rob Nienhuis, 

vrijwilligerscoördinator en 

vrijwilliger van het eerste uur 

bij Budget Advies Teams.  

Wekelijks heb ik zitting bij de 

Wijkwijzer bij het Noaberhuus 

in Glanerbrug. Tevens 

behandel ik regelmatig een 

dossier van een cliënt om 

zodoende nauw betrokken te 

blijven bij ons proces. 

Ik heb mij aangemeld bij het 

vrijwilligerspanel om mijn 

steentje bij te dragen aan een 

prettige werkomgeving van 

onze vrijwilligers.  

 

  

 

 
Panelleden gezocht 

 

Alifa heeft ruim 500 vrijwilligers ‘in dienst’ die het voor ons mogelijk maken om onze 



 

activiteiten uit te voeren. In ruil voor hun inzet willen wij als organisatie ook iets 

terugdoen voor al die vrijwilligers. Denk daarbij aan leuke uitjes, leerzame trainingen 

en nuttige informatie. 

Inmiddels is dit jaar het vrijwilligerspanel gestart. Wij hebben 3 zittende 

leden: Henriette vanuit Taal, Martin vanuit Welzijn Senioren en Rob vanuit het 

Budget Advies Team. De vrijwilligers van het panel zijn de spreekbuis voor álle 

vrijwilligers van Alifa en kunnen adviseren en meebeslissen over wat zij belangrijk 

vinden. Maar zij kunnen best nog een helpende hand gebruiken dus voor dit 

vrijwilligerspanel zoeken wij nog leden. 

 

Eigenschappen  

 Goed kunnen samenwerken 

 Je bent een spreekbuis voor alle vrijwilligers 

 Je kunt overstijgend denken 

Voorwaarden  

 2 dagdelen per maand beschikbaar voor minimaal 1 jaar 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

 Goed kunnen omgaan met de computer (e-mail, Word, Excel) 

 Momenteel in het bezit van een vrijwilligersovereenkomst bij Alifa 

Onze voorkeur gaat uit naar een gemengde samenstelling, de vrijwilligers van Alifa 

zijn tenslotte ook erg divers. Ons streven is om in totaal minimaal 5 panelleden te 

kiezen die uit verschillende werksoorten/diensten komen. We zoeken dus nog (bij 

voorkeur) vrijwilligers betrokken bij het Jongerenwerk en Opvoed Ondersteuning. 

Ervaring in een soortgelijke functie is niet nodig. We zien wel graag een motivatie 

tegemoet waar je uitlegt wat jij graag wil toevoegen aan het panel. 

 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Monique 

Sanderink, coördinator via jij@alifa.nl of op 06-1000 56 37. 
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Met JIJ naar de Kerstmarkt in Münster 

  

Het volgende uitje van JIJ gaat naar Münster! Hoe leuk is dat! 

 

Op vrijdag 29 november a.s. kunt u gratis! met ons mee met de bus naar 

Münster (Duitsland) alwaar u de kerstmarkt kunt gaan bezoeken. 

De bus stopt bij de Hinderburgerplatz vanwaar u gemakkelijk te voet het centrum van 

Münster kunt bereiken. Daar kunt u op eigen gelegenheid het centrum, de winkels en 

de kerstmarkt bezoeken. 

 

Vertrek Enschede om 9:00 uur vanaf het Diekman, van Deinselaan, Enschede. 

Vertrek Münster om 16:00 uur. 

 

U mag 1 introducé meenemen. Kosten voor introducé €10,00 contant te 

voldoen bij de bus voor vertrek.  

 

Er is plaats voor 100 personen, vol = vol.  

 

Opgave: uiterlijk t/m woensdag 13 november a.s. via: 

- telefoon: 053- 480 12 00 (ma t/m don van 9:00 tot 14:30 uur) 

- mail: jij@alifa.nl of  

- via de website: jijbentalifa.nl/evenementen 

 Bij opgave graag vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres. 

 

Wilt u gebruik maken van de dienstverlening van Automaatje dan dient u dit bij 

opgave door te geven mét vermelding van het ophaaladres. 

 

Geef u snel op, het is jammer wanneer u de bus mist! 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

  

  

Klik hier voor meer informatie Kerstmarkt Münster  

 

  
 

 

Benieuwd naar alle 

overige uitjes? 

Klik op deze afbeelding voor 

het complete overzicht. 

   
 

  

 

  

  

  

https://jijbentalifa.us20.list-manage.com/track/click?u=112a7c388b6088deac3952635&id=fa6fde5cd9&e=7895dcb636
https://jijbentalifa.us20.list-manage.com/track/click?u=112a7c388b6088deac3952635&id=eff5443feb&e=7895dcb636


 

WORKSHOP EHBO (BASIS) – 12 NOVEMBER 

2019 

Tijdens deze workshop komen EHBO basiszaken aan bod. De training is dus 

géén volledig EHBO diploma maar zeker wel de moeite waard ! 

Bijvoorbeeld: 

 Hoe leg ik een noodverbandje aan, hoe herken ik een kneuzing of een 

breuk ? Wanneer kan ik zelf wat doen? Wanneer moet ik doorverwijzen 

naar huisarts of 112 bellen? 

 Hoe handel ik met brandwonden? (koffie/thee ongelukjes)  

 Wanneer plak een pleister en wanneer niet (bv schaafwond?) etc. 

 In deze workshop worden vooral praktische zaken besproken waarbij u 

praktische handvaten / tips krijgt aangeboden. 

U kunt zich aanmelden via: tel. 053 - 480 12 00 of via  jij@alifa.nl of via de 

website van JIJ; www.jijbentalifa.nl/academie. 

Vergeet niet uw naam, tel.nr en/of  e-mailadres te vermelden! 

Deze training wordt gegeven in de EHBO ruimte van Primare, Roombeek 

Enschede. 

Datum: 12 november 2019 

Tijd: 13:30 tot 16:30 uur 

Er is plaats voor 15 deelnemers. geef u snel op want vol=vol! 

 

  



  

 

 

 

  



 

 

21 november 2019 

WORKSHOP KUNST, WAT MAAK JE MIJN 

HUIS MOOI! 

 

Vindt je het leuk om tips te krijgen hoe je je huis gezellig en mooi kunt maken? Hoe 

je warmte en gezelligheid creëert? Doe dan mee met de Workshop Kunst, wat maak 

je mijn huis mooi! bij Concordia op donderdag 21 novemberJe krijgt eerst een 

rondleiding door de expositie en daarna vertellen twee stylistes over hoe je je huis 

gezellig kunt maken, hoe je je huis opgeruimd houdt, wat kleuren en materialen 

doen, hoe je sfeer creëert en welk effect een schilderij of foto kan hebben op de 

ruimte. Onderdeel van de workshop is het uitkiezen van een schilderij of foto uit de 

Kunstuitleen. Waarom past juist dat werk bij jou.  

 

Praktische info 

De workshop is gratis voor Alifa-vrijwilligers (inc. kopje koffie/thee) 

Locatie: Concordia aan de Langestraat 56 in Enschede.  

Datum en tijd: donderdag 21 november van 13.30 tot 15.30 uur  

Maximaal aantal deelnemers is 15 mensen (dit is exclusief 2 begeleiders van Alifa) 

Wil je meedoen?  

Opgave uiterlijk 15 november via 053-480 12 00 of via website www.jijbentalifa.nl 

Inschrijving op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Mocht je verhinderd 

zijn dan horen we dat graag, want dan kunnen we iemand van de wachtlijst 

benaderen.  

 

 

  



  

  

 

Blijf in beeld 



 

 

Wil je de nieuwsbrief (4x/jr.) en nieuwsflitsen van JIJ blijven 

ontvangen? 

Meld je dan aan via https://jijbentalifa.nl/nieuwsbrieven/ 

  

   

 

 

https://jijbentalifa.us20.list-manage.com/track/click?u=112a7c388b6088deac3952635&id=6d30a3b533&e=7895dcb636

