
Meld je aan als  
vrijwilliger ‘maatje’ !
Bel met LEVgroep Geldrop-Mierlo
Tel. 0492-598989 
(vraag naar Ellen, Hilde of Sami)

Aandacht voor elkaar

Aan het einde van het jaar kijken we met elkaar terug op het 
jaar dat achter ons ligt. Ik had dat graag samen met u willen 
doen tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst bij  
Wintersfeer. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk. Daarom heb  
ik met een aantal inwoners, ondernemers, vrijwilligers en  
professionals teruggekeken op het afgelopen jaar. 
Geldrop-Mierlo heeft veerkracht, creativiteit en saamhorig-
heid laten zien. We zochten kansen en maakten er samen het 
beste van. Daar ben ik heel erg trots op. U kunt hun ervarin-
gen bekijken via onze website www.geldrop-mierlo.nl en onze 
social media kanalen (facebook & YouTube).

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een jaar waarin we hopelijk steeds meer 
bewegingsruimte krijgen, elkaar weer kunnen ontmoeten, samen een feestje 
kunnen vieren. Maar zover is het helaas nog niet. We moeten eerst met zijn allen 
door de zure appel van de lock-down heen bijten. Toen ik mijn kerstkaart aan 
u schreef kon ik niet vermoeden dat Kerstmis en de jaarwisseling nog minder 
glans krijgt dan waar we ons al op ingesteld hadden. De oplopende besmet-
tingscijfers maken hard ingrijpen echter onvermijdelijk om de aanhoudende 
druk op onze zorghelden terug te dringen. 

De komst van vaccins begin januari biedt een sprankje hoop voor 2021.  
Laten we ons daaraan vasthouden en tijdens deze periode vooral oog en aan-
dacht voor elkaar blijven houden. Hou vol, blijf gezond en blijf samen sterk.  
Ik wens u fijne kerstdagen, een veilig uiteinde en een gezond 2021!

 Jos van Bree
 Burgemeester

Ook onze gebiedsregis-
seurs staan ook nu voor 
u klaar
Is er in uw straat, buurt of wijk 
ook een initiatief gestart of 
wil je zelf een initiatief starten 
waarmee je een straat- of 
wijkgenoot wilt ondersteunen. 
Laat het ons dan weten. Wellicht 
kunnen wij je helpen om iets op 
te starten of kun je met jouw 
straat aansluiten bij een al 
bestaand initiatief. De gegevens 
van onze gebiedsregisseurs 
vind je op onze website: www.
geldrop-mierlo.nl/gebiedsge-
richt-werken.
Ook kun je deze woordzoeker 
invullen en maak zo kennis met 
Harold van Lieshout, Karen Den-
ton en Trudy el Boujaddaini. 

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Kijk voor alle verhalen op www.geldrop-mierlo.nl/samensterk  

of volg ons op: 

Vrijwilligers  
gezocht voor:  
LEVgroep Geldrop-Mierlo
Vrijwilligerswerk is voor iedereen, 
voor jong en oud. Iedereen heeft 
een talent en kan iets voor een 
ander betekenen. LEV helpt vrijwilli-
gers om een leuke plek te vinden 
en ondersteunt organisaties met 
vragen over hun vrijwilligersbeleid. 
Daarnaast bieden we cursussen 
en trainingen over verschillende 
thema’s rondom vrijwilligerswerk. 

Voor Ananz
Heb je hart voor ouderen en wil je 
graag iets voor een ander beteke-
nen? Word dan vrijwilliger bij Ananz. 
Als vrijwilliger lever je een belang-
rijke bijdrage aan de kwaliteit van 
onze zorg.

Voor Savant
Vrijwilligers zijn een belangrijk 
onderdeel van onze zorgverlening. 
Nieuwe vrijwilligers die de zorg-
sector een warm hart toedragen 
blijven – zeker in deze tijd - uiter-
aard altijd welkom.

Voor ZuidZorg
Vrijwilliger bij ZuidZorg is een leuke 
bezigheid! Je doet dankbaar werk 
en draagt bovendien je steentje bij 
aan de maatschappij. Kortom, wat 
jouw beweegreden ook is, vrijwil-
ligerswerk bij ZuidZorg is een hele 
goede en leuke reden om uit bed te 
komen!

Voor Vitalis
Vitalis zoekt altijd enthousiaste 
vrijwilligers. Heb je affiniteit met 
ouderen? Ben je ouder dan 16?  
Ben je iemand die op tijd komt, 
evenwichtig is en vooral enthou-
siast? Dan kun je bij Vitalis aan de 
slag. Een beroepsopleiding heb je 
niet nodig.

#samensterkgeldropmierlo

Samen 
sterk

Deze kerstkaart ligt 
deze week in uw 
brievenbus

Ook onze gebiedsregisseurs  
staan ook nu voor u klaar
Is er in uw straat, buurt of wijk ook een initiatief gestart of wil je zelf een 
initiatief starten waarmee je een straat- of wijkgenoot wilt ondersteu-
nen. Laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij je helpen om iets op te 
starten of kun je met jouw straat aansluiten bij een al bestaand initiatief. 
De gegevens van onze gebiedsregisseurs vind je op onze website:  
www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgericht-werken.  
Ook kun je deze woordzoeker invullen en maak zo kennis met  
Harold van Lieshout, Karen Denton en Trudy el Boujaddaini. 

Een klein gebaar, kan het verschil maken
Om de zorg mede te ontlasten en om de eenzaamheid te verminderen willen we 
zoveel mogelijk extra vrijwilligers (maatjes) werven in deze moeilijke tijd voor 
allerlei zorginstellingen waar de handjes op dit moment extra nodig zijn. Zodat 
we elkaar door deze tijd heen helpen. Denk aan een keer wandelen met iemand, 
koffiedrinken, een spelletje doen of samen een maaltijd bereiden. Of misschien 
wil jij wel een boodschap doen voor een kwetsbaar iemand. Er is genoeg te doen. 
En het is hartstikke nodig in deze corona tijd. Meld je dus aan als ‘maatje’ en ga 
vrijwillig aan de slag bij Ananz, Savant, ZuidZorg, Vitalis of de LEVgroep.  
Alle hulp is meer dan welkom! De coördinatie hiervan ligt in handen van de  
LEVgroep. Ook is er een website ontwikkeld waar (zorg)vraag en aanbod bij 
elkaar komen. Deze website heet:  

www.voorelkaaringeldropmierlo.nl.

    Extra  
   handjes  
  gezocht in  
 deze tijd!

in Geldrop-Mierlo


