27 maart 2020
Beste lezers
Wat zitten we in een bizarre en lastige tijd. Horeca, sportscholen, musea, verenigingen én scholen
zijn gesloten. En dat vraagt veel van onze creativiteit en flexibiliteit. Dat merken we vooral bij ouders:
zij zitten met kinderen thuis die begeleid moeten worden in schoolwerk, terwijl ze daarnaast veelal
ook hun eigen werk moeten doen. Maar wat nog lastiger is, is als het schoolwerk van je kind je ook
nog eens kopzorgen geeft. Want hoe zat het ook alweer met die breuken? En die d's en dt's? En hoe
kan ik ervoor zorgen dat er in het schoolwerk structuur komt, zodat mijn kind weet waar hij aan toe
is? We zijn tenslotte niet allemaal geboren leerkrachten...
Daarom hebben wij de samenwerking met Vrijwilligerspunt Westfriesland gezocht die partner is van
Corona Helpers; een platform waar hulpvragers en hulpbieders (vrijwilligers) samen komen. Want
ook deze ouders en kinderen hebben hulp nodig. En jij als (oud) leerkracht, of Pabostudent kan
helpen! Of misschien ken je wel iemand die hulp kan gebruiken? Laat het weten!
Vrijwilligerspunt Westfriesland faciliteert en ondersteunt in vrijwilligerswerk. Zij brengen
vrijwilligers en hulpvragers in Westfriesland met elkaar in contact. Nu de wereld wordt bedreigd met
het coronavirus is de te bieden hulp beperkt. Wat de vrijwilligers wel kunnen doen, is een
boodschapje, de hond uitlaten of een gezellig telefonisch gesprek voeren. Maar ook ouders en
kinderen op afstand helpen met schoolbegeleiding. Om de hulpvragers en vrijwilligers gemakkelijk
met elkaar in contact te brengen, is Vrijwilligerspunt partner geworden van het landelijke platform
Corona Helpers. Op de website www.coronahelpers.nl kunnen hulpvragers hun hulpvraag plaatsen
(ik heb hulp nodig) en vrijwilligers reageren op de hulpvragen (ik wil helpen).
Ik wil helpen
Zou jij gezinnen willen helpen met huiswerkbegeleiding? Wij kunnen jouw kennis goed gebruiken! Op
de website www.coronahelpers.nl heeft Vrijwilligerspunt een hulpvraag (=vrijwilligersvacature)
aangemaakt speciaal voor huiswerkbegeleiding. Wanneer je op deze link klikt, kom je gelijk op deze
vacature terecht en kun je je aanmelden als vrijwilliger. Er word je dan eerst gevraagd je te
registreren, maar daarna kun je je gemakkelijk aanmelden voor Huiswerkbegeleider Westfriesland.
Bij Vrijwilligerspunt kom je dan in een 'vrijwilligerspool' terecht. Zodra er een gezin is gevonden die
jouw hulp goed kan gebruiken, brengt Vrijwilligerspunt je met hen in contact en kun je samen met
het gezin bespreken welke begeleiding zij wensen. Je kunt je ook direct aanmelden bij
Vrijwilligerspunt door contact met hen op te nemen via 0229-216499 of door een e-mail te sturen
naar info@vrijwilligerspunt.com.
Ik heb hulp nodig
Ken je zelf een gezin dat huiswerkbegeleiding kan gebruiken? Neem dan contact op met
Vrijwilligerspunt via bovenstaande contactgegevens. Gezinnen kunnen natuurlijk ook zelf contact
met Vrijwilligerspunt opnemen! Vrijwilligerspunt zorgt er dan voor dat het gezin met een vrijwilliger
in contact wordt gebracht.
Zeg het voort!
Ken je misschien iemand in jouw omgeving die geschikt is en het leuk zou vinden om gezinnen te
begeleiden met het huiswerk? Stuur deze mail dan vooral door. Zo kunnen we er samen voor zorgen
dat iedereen goed en sterk door deze moeilijke tijd komt. We zijn er om elkaar te helpen, toch?!
Anouschka Timm
Projectleider Maatschappelijke Stage
Projectleider Samenvoorlezen

Maelsonstraat 20
1624 NP Hoorn
0229-216499
06-29372613
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag
www.masvb.nl
www.vrijwilligerspunt.com
https://www.taalhuiswf.nl/taalprojecten/samenvoorlezen-2

