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DEZE IS VOOR JOU!
Dit is het eerste zomerdoe(goed)boek van
Zorgzaam010, hét online ‘doing good’ platform in de
gemeente Rotterdam. 

We hebben in dit boek leuke dingen verzameld om
alleen of samen te doen. Hiermee hopen we je ook
ideeën te geven over hoe je leuk en goed doen kunt
combineren. Dat hoeft namelijk helemaal niet veel
moeite of tijd te kosten! 

Zorgzaam010 gelooft dat iedereen een ander kan
helpen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, waar in
Rotterdam je woont, op wat voor school je zit of hebt
gezeten. Iedereen heeft talenten en daarmee kan je
iets goeds of aardigs voor iemand anders doen. Heb je
een luisterend oor? Ben je goed in tekenen of klussen?
Krijg je anderen makkelijk enthousiast om met je mee
te doen? Lees vooral verder. 

Dit zomerdoe(goed)boek is voor iedere Rotterdammer
die geïnteresseerd is om iets goeds te doen. Voor een
buurman of -vrouw, voor de stad, de natuur of een
organisatie. Er zijn heel veel mogelijkheden. En als je
dan iets goeds hebt gedaan dan zul je merken dat je
daar een heel happy gevoel aan over zult houden. En
misschien smaakt het wel naar meer! 

We hopen dat je veel plezier beleeft aan dit doeboek
én zijn natuurlijk heel benieuwd naar jullie ervaringen.
Is dit de start van een nieuwe traditie en maken we
volgend jaar weer een boek? Wat vond je het leukst?
En hebben jullie tips? We staan altijd open voor jullie
ideeën. Mail ons vooral op info@zorgzaam010.nl. Dol
op foto’s en leuke verhalen zijn we ook. Bekijk daarom
ook zeker even de winactie op pagina 5. 

GROETEN, 
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namens het hele team van Zorgzaam010

Astrid, Ellis & Monic

Via Zorgzaam010 kan je ook 

maatjes vinden om er gezellig 

mee op uit te gaan! 

Zoek dan op de categorie 

Maatjes & Buddy’s, Erop uit 

of Vriendschap.

WIST JE DAT?

mailto:info@zorgzaam010.nl


INHOUD

INSPIRATIE DO GOOD FUN
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5    WINACTIE!6        IMPACT MAKEN MET HET GEZIN8      VOGELVRIENDIN SASKE
10   KLEUREN VOOR IMPACT14    3X DO GOOD INSPIRATIE

27    LOKALE STEUNPUNTEN ZORGZAAM010

18      DO GOOD MET NIEUWKOMERS

19   SUDOKU

20     10 X VANDAAG IMPACT MAKEN

22     GERECHTEN OM TE DELEN
26     DO GOOD  MET ETEN

47    KAARTJE MAKEN 

28     DO GOOD  MET DIEREN
29   WOORDZOEKER 

30    VRIJWILLIGERSWERK IN DE BUURT

32     DO GOOD  IN  DE NATUUR
34     DO GOOD  MET SPORT

35    GLOW UP
38    ZOMER BUCKETLIST

39    THANK YOU'S 41     DOING GOOD STEMPELKAART
36    SOORTEN VRIJWILLIGERSWERK

Een jaar heeft in totaal 8.760 uur. 

Een uurtje lijkt dan niet heel veel, 

maar met dat ene uurtje kan jij het verschil

maken. Dus geef je uurtje aan je buur(t)!

Kijk op Zorgzaam010.nl wie jouw uurtje
goed kan gebruiken. 

ELK UURTJE TELT!

12   SPEELTUINEN IN ROTTERDAM

42    BIBLIOTHEEK ROTTERDAM
44     DO GOOD  MET HUISWERKBEGELEIDING45    EXPOSITIE



Win Win Win 
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LEG DE MOOISTE HERINNERINGEN VAN JOUW 'SUMMER OF DOING
GOOD' VAST MET EEN POLAROID CAMERA. 

Jullie doing good acties maken ons happy. Daarom krijgen
wij er maar niet genoeg van om deze binnen te zien
stromen op sociale media. Deel deze zomer jouw
#summerofdoinggood010 activiteit op sociale media
(Facebook of Instagram) en tag @Zorgzaam010. De
allerleukste foto belonen wij met een polaroid camera
waar jij nog meer onvergetelijke momenten mee kan
vastleggen. 

Voorwaarden: 
- Er wordt 1 poloroid camera t.w.v. 99 euro verloot onder alle social media posts waar Zorgzaam010 in getagd is
of de hashtag #summerofdoinggood010 gebruikt is. 
- De winnaar wordt op de hoogte gesteld via het gebruikte social media kanaal waar de post mee geplaatst is. 
- De winnaar krijgt uiterlijk 1 september een bericht.
- De prijs is niet in te wisselen voor geld. 

WAT IS ZORGZAAM010?
Zorgzaam010 is hét online platform voor vrijwilligerswerk en

burenhulp in Rotterdam. Het is een platform van, door en voor alle
inwoners van Rotterdam waarmee we sinds 2016 al tienduizenden
Rotterdammers met elkaar hebben verbonden. Voor het aansluiten

van een printer, het verzorgen van de konijnen op de kinderboerderij
of voor hulp bij de wekelijkse boodschappen. Ook vind je er leuke
doing-good challenges en inzamelacties. Zo is er altijd iets wat bij

jou past!
 

Zowel inwoners als (vrijwilligers)organisaties kunnen op
Zorgzaam010 hun vraag of aanbod plaatsen. Structureel of
incidenteel, klein of groot. Zoek je bijvoorbeeld iemand die

regelmatig een kopje koffie met je wil drinken of kan helpen met je
tuin in orde maken? Wil jij graag als vrijwilliger aan de slag bij een
sportvereniging of je talenten inzetten als vrijwilliger in jouw buurt?

Kijk op www.zorgzaam010.nl en ga aan de slag!
 H

oe we
rkt d

at ei
genl

ijk?

http://www.zorgzaam010.nl/


HEEL ROTTERDAM WIPT
Uitgekeken op de tegels in je (gevel)tuin? Doe dan mee met het NK
tegelwippen! Een tuin met groen is niet enkel mooi maar ook nog eens
hartstikke goed voor de natuur. Regenwater kan namelijk veel beter weglopen,
het zorgt voor een koelere omgeving én het biedt beschutting en leefruimte
voor insecten, vlinders en vogels. 

Van 21 maart tot en met 31 oktober speelt heel Nederland het NK
Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in
zijn eigen (gevel)tuin. Jij dus ook! Hoe? Geef je gewipte tegels op en ze
worden bij de punten van Rotterdam opgeteld. Laten we samen Rotterdam
(en daarmee Nederland) een stuk groener maken en het klimaat een handje
helpen!

           IMPACT MAKEN
MET HET HELE GEZIN3x

WALK & CLEAN UP
Mondkapjes, plastic verpakkingen, zwerfafval... Bah, niet zo goed voor de
dieren en natuur in jouw buurt. Maar de oplossing is simpel én gezellig:
neem bij de volgende wandeling een afvalzak en prikker mee en neem
het zwerfafval wat je tegenkomt gelijk mee. Tip: maak er een wedstrijdje
van, wie kan het meeste verzamelen in een half uur? 

VERKOEL DE STAD MET BOMEN
Wil jij je handen uit de mouwen steken en je groene vingers inzetten voor een
groener Rotterdam? Dan kun je terecht bij Cool Down City! Een initiatief met
de ambitie het bomenaantal in Rotterdam te verdrievoudigen en daarmee de
stad te verkoelen. Wil jij weten hoe jij hieraan mee kunt helpen? Adopteer dan
een zaailing of boom voor jouw tuin via de website. Heb je een boom over?
Dan kun je deze achterlaten op een boomparkeerplaats zodat deze een
nieuwe plekje kan krijgen in iemands tuin. 
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COOL DOWN CITY ROTTERDAM >>

TEGELS AANMELDEN >>

KOM IN ACTIE >>

https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/269053
https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/259050
https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/219025
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VOGELVRIENDIN

De vogelopvang waar Saske nu als
vrijwilliger werkt is gelegen in een hele
leuke culturele wijk op Rotterdam-Zuid. Er
zijn buitenkooien en een binnen verblijf.
Saske staat vooral in het binnenverblijf,
want zij was in het ‘jonge vogel seizoen’ bij
het team gekomen. “Dat betekent dan dat
je eigenlijk in een ruimte staat waar het
volstaat met hokken met vogels erin. En
dan heb je ook nog de warmtekooien voor
de hele jonge vogels”.

Zoals gezegd trad Saske aan in het
hoogseizoen: jonge vogels worden dan van
zonsopvang tot zonsondergang gevoed.
Het voeren gaat met een pincet uit de
hand, soms ook via sondevoeding. In het
begin keek Saske alleen mee, want het is
heel voorzichtig werk: de vogels zijn 
 allemaal hartstikke klein. Nu mag ze de
vogels ook zelf voeren, wat ze heel leuk
vindt om te doen, vooral omdat je de
vogels ziet groeien. Daarnaast is het vooral
veel schoonmaakwerk – “want ja, vogels
poepen nou eenmaal” lacht Saske. Ook
helpt ze met het toedienen van medicatie,
wast ze vogels als ze besmeurd zijn en
schrijft ze nieuwe vogels in. Het is heel
gevarieerd werk waarbij ze zich niet snel
verveelt.

Als ik in Rotterdam woon, ga ik weer vrijwilligerswerk doen!

Saske is een vlotte 30-jarige jongedame die
sinds april 2021 vrijwilligerswerk doet bij
Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Ze doet
dit met een behoorlijke dosis enthousiasme en
haalt er veel voldoening uit. Doordat Saske al
eerder een positieve ervaring heeft gehad met
vrijwilligerswerk wist ze nu al dat dit iets is wat
haar energie geeft. Ze had het niet eerder zo
gezien, maar herkent zich in het beeld dat het
doen van vrijwilligerswerk bij de vogelopvang
bijna lijkt op mindfulness. 

Oorspronkelijk komt Saske uit een dorpje in
het Groene Hart, maar ze woont alweer een
jaar of zes in Rotterdam. Ze heeft een
achtergrond in evenementen en marketing/
communicatie, fietst graag, hoepelt elke dag
en houdt van koken. Van veganistisch tot all-
you-can-eat: Saske regelt het wel. 

Saske
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De ironie wil dat ze nu juist gaat verhuizen
naar Limburg - maar niet zonder de prachtige
ervaring bij Stichting Vogelklas Karel Schot
mee te nemen. Saske heeft altijd al iets met
dieren gehad, en op haar 19e heeft ze al eens
vrijwilligerswerk gedaan bij de vogelopvang in
Gouda.

STICHTING VOGEKLAS SCHOT
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Elke woensdagmiddag is Saske hier dus te
vinden, samen met een paar stagiaires,
vaste medewerkers en een stuk of 4 andere
vrijwilligers. Er wordt niet gediscrimineerd
bij Karel Schot: elke vogel is welkom. In
principe komt er een rijk scala aan
vogelsoorten binnen: van een jonge bosuil
tot ganzen en van verzwakte watervogels
tot duiven. Saske vertelt dat het per seizoen
erg kan verschillen wat ze aantreft. Haar
lievelingsdier? Daar hoeft ze niet lang over
na te denken: “ik ben erg weg van de jonge
duifjes. Het zijn hele lelijke beestjes – ze zijn
zo lelijk en daardoor vind ik ze heel erg
schattig!”

Als ik aan Saske vraag wat ze uit haar
vrijwilligerswerk haalt, merkt ze tevreden op
dat haar zelfvertrouwen omhoog is gegaan.
“Ik heb geleerd dat ik best wel wat dingen
kan, je zelfverzekerdheid gaat echt
omhoog.” Daarnaast vindt ze het heel
dankbaar werk om dieren een tweede kans
te geven. Er is ook een keerzijde van de
medaille: “er gaan natuurlijk wel dieren
dood. Dat hoort er gewoon bij”. Saske heeft
geleerd om hier mee om te gaan, maar op
een slechte dag kan dat wel eens moeilijk
zijn.

Nu de verhuizing naar Limburg steeds
dichterbij komt, weet ze één ding zeker: ze
gaat weer vrijwilligerswerk doen. Stichting
Vogelklas Karel Schot geeft haar veel
energie. Daarnaast is ze zich door haar
ervaring in de vogelopvang ook meer
bewust geworden van haar omgeving: “je
kijkt buiten veel meer om je heen, je gaat
vogels herkennen en geniet echt van de
dag”.
Tot slot heeft Saske het advies aan mensen
die twijfelen om vrijwilligerswerk te doen:
Plan gelijk een meeloop dag in! Dan pas
ervaar je hoe het is en weet je pas of je het
echt zou willen doen.

De vogels een extra kans geven om weer terug te keren naar de natuur – dat is voor mij eigenlijk al genoeg

Wil je weten welke vacatures er momenteel
open staan bij Stichting Vogelklas Karel
Schot? Bekijk ze hier:

VACATURES STICHTING VOGELKLAS SCHOT >>

Foto: Saske met een duif die zij thuis gered heeft - privé foto

https://www.zorgzaam010.nl/organisatie-profiel/stichting-vogelklas-karel-schot/laatst-geplaatste-hulpvragen


MAAK IEMAND BLIJ MET
JOUW CREATIVITEIT 

Een tekening, kaartje of handgeschreven brief is natuurlijk super leuk om te
maken én te krijgen. Gebruik je creativiteit om iemand te verrassen, zoals je
buren die wel een opkikker kunnen gebruiken, een familielid die ver weg
woont of gewoon iemand die je helemaal niet kent!



Jij maakt me blij 
wanneer je....

Speciaal
voor jou!

Jij bent echt heel goed in ... Bedankt dat je ...

Zullen we ...
Dit vind ik het allerleukste om

met jou te doen... 
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kinderen van nu veel minder vaak buitenspelen dan twintig jaar geleden?
kinderen beter eten en slapen als ze regelmatig buitenspelen?
buiten spelen door een meerderheid van de kinderen benoemd wordt als
de leukste vrijetijdsbesteding?

Wist je dat we in Rotterdam maar liefst 55 speeltuinen hebben? 55 leuke
plekken waar je lekker kunt buitenspelen, vriendjes kunt maken en mee kunt
doen aan verschillende activiteiten zoals knutselen, sport en spel en de bingo.
Je hoeft je dus nooit te vervelen!

De speeltuinen van Rotterdam willen dat zoveel mogelijk kinderen veilig
kunnen buitenspelen. Want buitenspelen is niet alleen leuk, het is ook nog
heel gezond. Je bent tijdens het spelen namelijk lekker in beweging en dat is
belangrijk. 

Wist je dat:

Maar wist je ook dat de speeltuin een leuke plek is waar je af en toe een
handje kunt meehelpen? Bij de speeltuinen zijn mensen die helpen erg
belangrijk.. want zonder deze mensen zouden de speeltuinen moeten sluiten.

Op de speeltuinen helpen de mensen bij het verkopen van snacks in het
winkeltje, het organiseren van een spelletjesmiddag, bij het verzorgen van de
plantjes of ze helpen bij het netjes houden van de speeltuin.

Lijkt het jou leuk om ook (af en toe) te helpen?
Neem dan contact op met een speeltuin bij jou in de buurt.

Klik op onderstaande knop om te zien waar de speeltuinen van Rotterdam
zitten.

RotterdamseSPEELTUINEN
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KLIK HIER VOOR ALLE ROTTERDAMSE SPEELTUINEN>>

https://www.bswrotterdam.nl/speeltuinen/
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KLEUREN MAAR!



3x          DO GOOD 
"Daar stond ik dan, al een half uur te zoeken tussen de
kinderboeken in de bibliotheek. Wat zou ze leuk vinden? Wat
leest een kind van 4? Zou ze van dieren houden? Ik wist het écht
niet en besloot om mijn kansen te spreiden. Met een overvolle tas
kwam ik uiteindelijk naar buiten gestormd. Ik was klaar om mijn
eerste voorleessessie met Zehra te beginnen.

Maar ik kwam om voor te lezen. Zehra had namelijk erg
veel moeite met de Nederlandse taal. Ze was net naar de
basisschool gegaan en kon haar klasgenootjes en
juffrouw bijna niet verstaan. Ook kon ze zichzelf niet
verstaanbaar maken in het Nederlands, wat erg vervelend
voor haar was. Ik kwam elke week een uurtje voorlezen,
om haar een beetje te helpen.

Vorige week heb ik Zehra haar diploma mogen
geven en wat was ze trots! En vooral: wat was ik
trots! Het is gek om terug te kijken op deze 20
weken, en te bedenken hoe snel het eigenlijk is
gegaan. In het begin waren 'ja' en 'nee' de enige
woorden die ze tegen me zei. Zinnen maken
gingen bijna niet, en ze wist niet hoe ze me
dingen kon vertellen.. Nu kletst ze me de oren
van mijn kop over wat ze gedaan heeft op
school die dag. Tja.. nu is het weer aan haar
moeder om deze spraakwaterval aan te horen!"

Meteen toen ik binnenkwam voelde ik me helemaal thuis.
Lekker met mijn sokken op de bank kruipen, een theetje erbij
en een vrolijke betweter in een prinsessenjurk die geen
minuut stil kon zitten. Dat was de rode draad van alle
voorleesuurtjes wel, denk ik zo. Zehra was een energieke
spring-in-het-veld die het véél te leuk vond dat ik kwam.
Voordat ik mijn jas uit had, werd ik de poppenhoek al weer
ingetrokken om te spelen.
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KLIK VOOR HET HELE VERHAAL >>



STORIES

ANNE
LEEST
VOOR 
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Op Zorgzaam010 is er elk 
kwartier een match! Heb jij 
ergens hulp bij nodig? 
Hulp is snel gevonden! 

WIST JE DAT?



Marria weet nog goed hoe het vroeger
voelde om jarig te zijn. Ze was als kind vrij
introvert en een beetje verlegen, maar niet
op haar verjaardag. Dat was háár
bijzondere dag, een dag waarop ze heel de
dag kon stralen! Helaas kan niet elk gezin
verjaardagen groots vieren doordat er thuis
te weinig geld voor is. 

Marria wilde hier iets aan doen en besloot
vrijwilliger te worden bij Stichting Jarige
Job. Zij vullen speciale  verjaardagsboxen
met alles wat kinderen nodig hebben voor
een echte verjaardag, thuis én op school.
Marria helpt nu 1 á 2 dagen in de week en
sorteert gedoneerde cadeaus op leeftijd en
geslacht. "Ik ben nou eenmaal een
opruimer!" 

"Je verjaardag is een super belangrijke dag voor ieder kind. Een dag die echt gevierd moet worden!" 

Geen dag is hetzelfde bij Stichting Jarige
Job. De locatie alleen al ziet er bijzonder
uit. We werken samen in een grote loods
waar alle cadeautjes ingepakt worden. Het
is echt elke dag feest! Daarna worden de
cadeaus verspreid door heel Nederland.
Veelal via de voedselbanken: het is echt
een logistieke uitdaging.

"Er zijn heel veel verschillende klussen te
doen. Van administratieklusjes tot het
beoordelen en verwerken van
verjaardagsbox-aanvragen door ouders en
hulpverleners. Je kan ook op scholen  en
evenementen vertellen over Stichting
Jarige Job of je begeleidt als Super Job
Coach groepen collega's die
verjaardagsboxen komen inpakken!"  

CADEAUS INPAKKEN
bij Stichting Jarige Job
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KLIK VOOR HET HELE VERHAAL >>

https://www.zorgzaam010.nl/inspiratie/marria-pakt-uit-bij-stichting-jarige-job


Na wat gegoogled te hebben kwam ze
terecht bij Zorgzaam010. Er waren veel
vacatures, waardoor het nog lastig werd
om te kiezen. De Voedselbank, of toch iets
met mensen? Doordat Annelieke een
passie heeft voor dieren was de keuze om
bij een kinderboerderij aan de slag te gaan
snel gemaakt.

Annelieke heeft altijd een goed oog gehad
voor het welzijn van dieren. Toch is het
contact met hen nog beter geworden,
doordat ze de dieren echt heeft leren
kennen. "Dieren zijn net mensen. Ook zij
geven het aan wanneer ze iets wel of niet
willen." Dat vindt Annelieke bijzonder. Ook
heeft ze meer zelfvertrouwen opgebouwd
over haar sociale vaardigheden. In het
begin vond Annelieke het wat spannend
om vrijwilligerswerk te doen. Dat heeft een
poosje geduurd, maar de andere
vrijwilligers gaven haar een warm welkom.
Hierdoor kreeg ze er steeds meer
vertrouwen in. Naast dat Annelieke veel
heeft geleerd over dieren tijdens haar
vrijwilligerswerk, heeft ze zich ook ge-
realiseerd dat ieder mens uniek is. Iedereen
verdient een kans, ongeacht de ‘bagage’
die iemand met zich meedraagt.

Annelieke is 25 jaar en doet sinds
anderhalf jaar vrijwilligerswerk als
dierenverzorger bij Kinderboerderij de Heij.
Ze wordt door haar leidinggevende als een
‘succesverhaal’ bestempeld. Haar verhaal is
heel motiverend en inspirerend: dankzij
haar vrijwilligerswerk komt Annelieke
helemaal tot haar recht. Ondanks dat ze
wat twijfels had over het doen van
vrijwilligerswerk, besloot ze om het een
kans te geven. Ze is erg blij dat ze deze
stap toch heeft genomen en vertelt met
veel passie over wat er reilt en zeilt binnen
de Heij. 

Annelieke woont samen met haar ouders
sinds 2 á 3 jaar in Katendrecht. Ze is hier
naartoe verhuisd vanuit Spijkenisse. Het
was wel even wennen om in de stad te
wonen, maar inmiddels zit ze hier goed op
haar plek. Alles is heel dicht bij en dat biedt
mogelijkheden. Annelieke heeft een paar
jaar een opleiding tot juridisch medewerker
openbaar bestuur gevolgd, maar moest
hier mee stoppen doordat ze niet zo lekker
in haar vel zat. Toch zat ze niet bij de
pakken neer. Ze besloot om iets bij te gaan
dragen aan de maatschappij. 
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OP DE HEIJAnnelieke

"Dankzij dieren kun je toch weer een beetje toch jezelf komen"

KLIK VOOR HET HELE VERHAAL >>

https://www.zorgzaam010.nl/inspiratie/annelieke-op-de-heij


Met vrijwilligerswerk voor vluchtelingen, nieuwkomers,
statushouders en asielzoekers help je een grote groep mensen die
hun huis en thuisland heeft verlaten. Help hen om van Nederland

snel een nieuw thuis te maken. Dit kan door vrijwilligerswerk te
doen als taalmaatje, buddy of sluit aan bij een organisatie die hier

bij ondersteunt zoals een COA of asielzoekerscentrum. 

IN
SP

IR
AT

IE

NIEUWKOMERS
Vrijwilligerswerk met

KLIK HIER ALS JE NIEUWKOMERS WILT HELPEN >>

Serotonine is het geluksstofje in je hersenen.
Het zorgt voor meer zelfvertrouwen en maakt
je vrolijk. Je boost dit stofje in situaties waar

jij je verbonden en van waarde voelt.
Vrijwilligerswerk is dé manier hiervoor!

GOED DOEN MAAKT JE VROLIJK
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https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/?region%5Blocation%5D=&region%5Blocation_id%5D=&region%5Blocation_type%5D=&region%5Blat%5D=&region%5Blon%5D=&q=&key=r62a7472334bc68.29638896&categories%5B%5D=41&daterange=&sort=date&submitSearchForm=1
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DECEMBER 2020 TRENDSWWW.IMPRINT-MAGAZINE.NLSUDOKU

Ging dit je makkelijk af? Met jouw talent voor cijfers kun je ook
het verschil maken! Word bijvoorbeeld penningmeester en

ondersteun zo een vereniging in jouw buurt.

Leuk én leerzaam: samen met nieuwkomers puzzelen! Leer
bijvoorbeeld de cijfers door het maken van een Sudoku puzzel. 
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In elk vierkant van 3 x 3, elke rij en elke kolom moeten de cijfers 1
t/m 9 ingevuld worden. Elk cijfer komt maar 1 keer voor in de rij,
kolom en het vierkant. Lukt het jou om de puzzel op te lossen?
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10x MAKKELIJK IMPACT MAKEN
WAAR JE METEEN MEE KUNT
STARTEN

CHALLENGE JEZELF OM EEN HELE DAG ALLEEN MAAR POSITIEVE
DINGEN TE DENKEN EN ZEGGEN

GEEF WAT GELD AAN EEN GOED DOEL, OP GOEDEDOELEN.NL
VIND JE EEN HANDIG OVERZICHT

DOE DE KRAAN DICHT TIJDENS HET TANDENPOETSEN EN
DOUCHE EEN MINUUTJE KORTER OM WATER TE BESPAREN

ZORG VOOR EEN GESCHIKTE PRULLENBAK EN SCHEID VANAF
VANDAAG JE AFVAL. (EN NU ECHT!)

SCHRIJF EEN KAARTJE VOOR JE OPA OF OMA, OF GEWOON
IEMAND IN HET VERZORGINGSTEHUIS

WENS ALLE ONBEKENDEN DIE JE VANDAAG TEGENKOMT EEN
HELE FIJNE DAG

VEEG DE STOEP VAN JE BUREN EN GEEF HUN PLANTJES GELIJK
WAT WATER

RUIM JE KASTEN OP EN DONEER PLASTIC FLESJES, DOPPEN,
CARTRIDGES, KLEDING EN GEREEDSCHAP

KOOK EEN LEKKERE MAALTIJD EN GEEF DE HELFT AF BIJ EEN
VRIEND OF VRIENDIN

WIP EEN TEGELTJE IN JE TUIN EN PLANT BIJVRIENDELIJKE
BLOEMETJES
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De allerlekkerste zomer
GERECHTEN
OM TE DELEN
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3.473 uur. Zoveel vrijwilligerswerk werd er
elke week in Rotterdam gedaan in 2021.

Allemaal via Zorgzaam010! Dat is meer dan
180.000 uur in het hele jaar!

 

WIST JE DAT?



SMOOTHIES
Smoothies zijn hot! Niet gek want ze zijn makkelijk,
lekker en gezond. Je hebt ze in alle kleuren van de
regenboog en kan ze naar eigen smaak aanpassen.
Daarbij is het makkelijk om er net even iets meer van
te maken en zo iemand anders te verrassen met iets
lekkers én gezonds. 
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Ingrediënten 
250 gram blauwe bessen - 500
mililiter halfvolle vanilleyoghurt - ½ tl
kaneel 

BLUEBERRIES SMOOTHIE 

Ingrediënten 
250 gram aardbeien - 500 mililiter
halfvolle vanilleyoghurt - ½ tl kaneel 

STRAWBERRY VANILLA
SMOOTHIE 

BANANA PEACH SMOOTHIE

 

Ingrediënten 
250 ml yoghurt - 2 bananen - 
2 perziken - 1 limoen

Experimenteer met de hoeveelheid yoghurt of
melk om de gewenste dikte te krijgen. 
Voeg havermout toe zodat je langer vol zit. 
Experimenteer met toevoegen van munt,
komkommer, spinazie, citroen of limoen. 
In plaats van vers fruit kan je ook diepvriesfruit
gebruiken. Stuk goedkoper! In de zomer kan je,
als je blender het aan kan, ook bevroren fruit
blenden. 

SMOOTHIE TIPS 



Klassieke Italiaanse bruschetta’s met
tomaten en basilicum op een knapperig
stokbroodje. Heerlijk als borrelhapje of
bijgerecht.

2. Snijd de basilicum en een halve knoflook fijn en
voeg dit toe aan de kom. Breng het mengsel
verder op smaak met een beetje olijfolie, peper
en zout. Tip: laat het mengsel een aantal uur
afgedekt in de koelkast staan. De smaak wordt
dan veel intenser! 

3. Snijd het stokbrood in de gewenste dikte.
Bestrijk beide kanten met een beetje olijfolie en
grill het broodje in een grillpan of in de oven. 

4. Als je de broodjes uit de oven of pan haalt kan
je ze extra smaak geven door ze met het
overgebleven halve teentje knoflook in te wrijven. 

5. Leg de stokbroodjes op een bord en schep de
bruschetta topping erop. Garneer eventueel met
wat extra blaadjes basilicum. 

Buon appetito!
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Bruschetta's
INGREDIËNTEN 
1 stokbrood - 4 tomaten - 1 teen knoflook -
verse basilicum - peper en zout - olijfolie 

BEREIDING 
1. Vul een kom met kokend heet water. Snijd
van tevoren een kruis aan de onderkant van
de tomaten. Leg de tomaten een minuut in
het kokende water en spoel ze af met koud
water. Het velletje gaat er nu makkelijk af.
Snijd het waterige gedeelte van de tomaat er
uit. Het vruchtvlees snijd je vervolgens in kleine
blokjes. Doe de tomatenblokjes in een kom. 



Gezond en fris, perfect voor op een
warme dag! 

3. Bak de champignons in een pan met een
beetje olijfolie. Voeg tijm, peper en zout naar
smaak toe. Mocht er veel vocht uit de
champignons komen, verwijder dit.

4. Pak een saladekom en vul de kom in de
volgende volgorde: pasta, veldsla, champignons,
blauwe druiven, komkommer, walnoten en de
eventuele dressing. Smakelijk!

Tip: als je het lekker vindt kan je ook nog stukjes
avocado toevoegen.

INGREDIËNTEN 
85 gram veldsla - 125 tot 250 gram
champignons - 200 gram (volkoren) penne
pasta -250 gram blauwe druiven -Walnoten of
andere noten - Een halve komkommer -
Eventueel: dressing

BEREIDING 
1. Kook de pasta zoals op de verpakking staat
aangegeven. Laat de pasta afkoelen.

2. Snijd de druiven doormidden en snijd de
komkommer in kleine reepjes. Tot slot snijd je
de champignons ook in plakjes.

Frisse pasta salade
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Adrenaline Magazine is een uitgave van Uitgever Ablaze BV

ETEN
Om als vrijwilliger te helpen met koken of maaltijden
verzorgen, hoef je geen topkok te zijn. Er zijn allerlei
mogelijkheden om je hobby of talent in te zetten en

een ander te helpen. Zo kunnen sommige mensen om
verschillende redenen wel wat hulp gebruiken bij het

koken. En samen koken is nog gezellig ook! Of wat denk
je van één keer per week samen met iemand eten, die
normaal gesproken alleen aan tafel zit? Deze persoon

vindt het vast gezellig om af en toe gezelschap te
krijgen! Deel je passie voor eten met iemand anders.

Vrijwilligerswerk met

IN
SP
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KLIK HIER ALS JE MENSEN WILT HELPEN MET ETEN >>
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https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/koken


Zorgzaam010 is een digitaal platform. Maar we zijn niet allemaal even handig met computers en
laptops. Om iedereen de mogelijkheid te geven om zijn of haar vraag of aanbod te plaatsen,
werken we samen met partners die aanwezig zijn in de wijk. Bij hen kun je terecht met vragen
over het gebruik van Zorgzaam010. Zo kunnen ze helpen bij het aanmaken van een profiel of het
formuleren van je vraag of aanbod. 

ZORGZAAM010Lokale steunpunten
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INFORMATIEPUNT VRIJWILLIGERSWERK
Hoogstraat 110  
3011 PV Rotterdam

Vrije inloop, elke dinsdag van 14:00 - 16:00 uur

VRIJWILLIGERSWINKEL
Isaäc Hubertstraat 153 
3034 CS Rotterdam

010-4414050
info@vrijwilligerswinkel.nl

BUURTBEDRIJF SCHIEBROEK
Hamakerstraat 544
3052 JP Rotterdam

010-2688150
info@buurtbedrijfschiebroek.nl

HET MIDDELPUNT
Slinge 250
3085 EX Rotterdam

010-3134959

NIEUWE NACHTEGAAL
Mezenhof 1
3082 ZE Rotterdam

010-4291807

Neem contact op met de
Vrijwilligerswinkel voor het
maken van een afspraak.

Neem contact op met het
Buurtbedrijf voor het maken
van een afspraak.

Neem contact op met Het
Middelpunt voor het maken
van een afspraak.

Neem contact op met de
Nieuwe Nachtegaal voor het
maken van een afspraak.

https://vrijwilligerswinkel.nl/contact-met-de-vrijwilligerswinkel/
http://buurtbedrijfschiebroek.nl/contact/
mailto:charlois@dock.nl
https://denieuwenachtegaal.nl/home/voorzieningen/zorgzaam-010-steunpunt/


DIEREN
 Heb jij een dierenhart van goud en gun je alle Fikkies,

Rakkers en Spookies in Nederland een paar extra knuffels?
Dan is vrijwilligerswerk met dieren echt iets voor jou!

 
Je kunt dieren (en hun baasjes) op heel veel manieren

helpen. Word dierenbuddy, waar je anderen met hun huisdier
helpt. Ga een keer de hond uitlaten voor iemand uit je buurt
die dat zelf (tijdelijk) niet kan. Of ga aan de slag in een asiel

(en probeer niet verliefd te worden op alle dieren daar). 

Vrijwilligerswerk met
IN

SP
IR

AT
IE

KLIK HIER OM AAN DE SLAG TE GAAN ALS
DIERENVRIJWILLIGER, ALLE BEE(S)TJES HELPEN! >>

https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/dieren


Woordzoeker



 30 | ZOMERDOEBOEK | 2022

VRIJWILLIGERSWERK

SCAN DE QR CODE VAN JOUW WIJK OM VRIJWILLIGERSWERK DICHT BIJ HUIS TE VINDEN.

In heel Rotterdam is hulp nodig. Bekijk hier waar in jouw buurt jij aan de slag kan.
Scan de QR code en bekijk alle hulpvragen. 

https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-pernis
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-rozenburg
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-hoekvanholland
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-hoogvliet
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-overschie


BIJ JOU IN DE BUURT
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BUURTBEDRIJF 
SCHIEBROEK

VRIJWILLIGERSWINKEL

HUIS VAN DE WIJK 
HET MIDDELPUNT

HUIS VAN DE WIJK 
DE NIEUWE NACHTEGAAL

https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-prins-alexander
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-kralingen-crooswijk
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-feijenoord
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-hillegersberg-schiebroek
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-centrum
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-noord
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-ijsselmonde
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-delfshaven
https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerswerk-rotterdam-charlois


Bijna iedereen heeft wel een herinnering aan een geluksmoment in de
natuur. Met je blote voeten in het nog vochtige gras, een prachtige
zonsop- of ondergang bij de zee, lekker wandelen in een bos vol tjilpende
vogels... Voor veel mensen is het behoud van dat moois de reden om zich
in te zetten voor' groen' vrijwilligerswerk.

'Groen' vrijwilligerswerk is super divers. Bijvoorbeeld een buurt cleanup, de
tuin bij- & mensvriendelijk maken, samen (moes)tuinieren, het planten van
bloemen en bomen en zelfs het coachen of lesgeven over duurzaamheid
en het klimaat. Laat je groene hart én vingers tot actie overgaan en zoek
ook naar groen vrijwilligerswerk in de tuin of natuur!

DE TUIN OF NATUUR
Vrijwilligerswerk in

IN
SP

IR
AT
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KLIK HIER ALS JE MENSEN WILT HELPEN IN DE NATUUR OF TUIN  >>
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https://www.zorgzaam010.nl/tuin-en-natuur
https://www.zorgzaam010.nl/tuin-en-natuur
https://www.zorgzaam010.nl/tuin-en-natuur


WELK HUMEUR HEEFT DEZE STRAAT? 
 ZE IS EEN SEIZOEN! 

 ZE VERSCHIET VAN KLEUR.
 

PROEF JE HAAR BUIEN?
 OF VERBLINDT HAAR ZON? 

 HOOR, VOETSTAPPEN EN VOGELS.
 

KAN EEN STRAAT DE LIEFSTE ZIJN? 
 SPIEGEL JE MOODS IN RAMEN!

 JIJ BENT HET GELIEFDE SEIZOEN
 

Stadsdichter van Rotterdam 2021/2022
https://www.annevegter.nl/ 

Anne Vegter

https://www.annevegter.nl/


Good for your body, good for your soul. Als je je inzet voor sport
en bewegen dan maak je een ander blij én word je zelf lekker fit.
Win-win dus!

Waarom zijn er sportvrijwilligers nodig? Voor sommige mensen is
de drempel voor een workout soms letterlijk te hoog. En
sommigen hebben gewoon een stok achter de deur nodig en wat
gezelligheid om de motivatie tot wat beweging te ontdekken. 

Om je wat (fit) inspiratie te geven: er worden veel sportmaatjes
gevraagd om te gaan wandelen, (duo)fietsen, tennissen/padellen
en zwemmen. De sportverenigingen in je buurt staan
waarschijnlijk ook te springen om je sportieve hulp: trainen,
coachen, het organiseren van een competitie wedstrijd of in het
bestuur. Laat deze zomer dus je karmapunten én spieren lekker
groeien door sportief vrijwilligerswerk!

IN
SP

IR
AT

IE

SPORT & BEWEGEN
Vrijwilligerswerk met

KLIK HIER ALS JE MENSEN WILT HELPEN MET SPORT EN BEWEGEN
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https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/sportief


een intensief trainingsprogramma, waarbij je wekelijks op een vaste dag met
jouw groep bij elkaar komt en werkt aan je persoonlijke en professionele
ontwikkeling.

persoonlijke coaching waarbij je geholpen wordt om je doelen te formuleren en
te bereiken.

de kans om bij diverse sociale of duurzame impact-projecten en impact-
organisaties werkervaring op te doen en te ontdekken wat jij leuk vindt.

Bij GLOW UP! krijg je:

GLOW UP! is dus jouw kans om jezelf te 
ontwikkelen en aan jouw toekomst te werken! 

Jouw toekomst, jouw Rotterdam! Het gratis GLOW UP programma voor jongeren
van 16 tot en  met 27 jaar helpt jou om het verschil te maken tussen ‘niet weten wat
ik wil’ en ‘eindelijk gevonden wat ik wil’. Dat doen we door samen aan de slag te
gaan, voor jezelf en de ander.

GLOW UP! is een programma van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) waarbij jij met
gelijkgestemde jongeren in contact komt, je persoonlijk en professioneel ontwikkelt
en tegelijkertijd een positieve impact maakt in jouw stad. Klinkt goed he? 

GLOW UP!
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Rotterdam poweredby you

LEES HIER ALLES OVER GLOW
UP! EN MELD JE AAN VOOR EEN
INFOBIJEENKOMST.

https://glowuprotterdam.nl/


Heb je een uurtje?

Door corona zijn er een heleboel manieren

bijgekomen om het verschil te maken: van

online vrijwilligen tot een impact challenge.

Zo wordt goed doen nog makkelijker!

 

DE EVOLUTIE VAN DOING GOOD
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Eenmalig vrijwilligerswerk is perfect als je weinig tijd
hebt, eerst wil proberen of gewoon houdt van de
afwisseling. Help een dagje bij een vrijwilligers-
organisatie in jouw buurt of help mee tijdens een
evenement. Kijk op Zorgzaam010 voor het aanbod, of
tik zelf een e-mailtje naar een organisatie die je
aanspreekt. 

Heb je (maar) een uurtje? Zet je volgende uurtje in voor een
onvergetelijke ervaring: maak er impact mee! Drie dingen die je in

een uurtje kunt doen:

I M P A C T  C H A L L E N G E S  

E E N M A L I G  V R I J W I L L I G E N

Heb jij spullen over waar je anderen blij mee wil maken? 
 Ruim je zolder, kantoor of voorraadkast eens op, maak
met een dubbel verjaardagscadeau iemand blij die het

moeilijk heeft of spaar mee voor het goede doel. Van een
overbodige computer, toiletartikelen, speelgoed,

gereedschap, meubels, kleding of schoenen, tot plastic
dopjes en lege cartrides...   Je spullen een tweede leven

gunnen is ook nog eens goed voor het milieu!   
 

D O E  M E E  A A N  E E N  I N Z A M E L A C T I E

Een impact challenge is een korte 'opdracht' of actie waarmee je
iets goeds doet. Je kunt meteen aan de slag en vaak ook samen
met anderen. Op Zorgzaam010 vind je een hele hoop challenges
verzameld. Help bijvoorbeeld met het in kaart brengen van
rampen, vang een watermonster of verzamel plastic doppen. Je
kunt natuurlijk ook je eigen challenge bedenken! 

KLIK HIER VOOR INZAMELINGSACTIES >>

KLIK HIER VOOR EENMALIG VRIJWILLIGERSWERK >>

KLIK HIER VOOR IMPACT CHALLENGES >>

https://www.zorgzaam010.nl/inzamelacties
https://www.zorgzaam010.nl/flexibel-het-verschil-maken-op-jouw-manier
https://www.zorgzaam010.nl/challenges


Zomer 2022
BUCKETLIST

Ga picknicken (en neem gezellig
iemand mee die alleen is)

Schrijf een leuk kaartje voor
iemand (zie blz. 47!)

Houd een watergevecht

Organiseer een borrel of BBQ
(voor mensen uit de buurt)  

Maak zelf waterijsjes 

Scheur plaatjes uit oude tijdschriften
en maak een scrapbook of
moodboard

Bekijk de zonsopgang of
zonsondergang

Organiseer een spelletjesavond
(en nodig ook die persoon uit die
anders niet op je lijstje staat) 

Rooster marshmallows boven
de BBQ, een vuurkorf of een
paar kaarsen

Ga geocachen, dit is een
soort schatzoeken via een
app

Organiseer een
bellenblaaswedstrijd

Bel met iemand die je al veel
te lang niet gesproken hebt

Ruim zwerfafval op 

Leer een andere taal

Pluk een veldboeket en geef 
hem bij iemand af

Probeer een nieuw recept
(zonder vlees voor een beter
klimaat!)

Hang de toerist uit in jouw
woonplaats/omgeving

Maak de puzzels uit dit
zomerboek 😊 
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BEDANKT KLUSHELD Fahid
"Fahid is een vriendelijke, attente, behulpzame en
sociale man die wij zeer dankbaar zijn. Ik kan hem

bij iedereen aanbevelen. Met Fahid heb je het
gevoel dat je niet alleen voor een klus staat en dat

is goud waard!!" "Super bedankt Ellis voor al
je hulp, tijd en moeite. Voor

mij was het een leuke
ervaring. We hebben veel en
gezellig kunnen kletsen! En

ik heb geleerd hoe ik
lampen kan ophangen.

Dankjewel"

DANKJEWELEllis

BEDANKT BOB-DE-BOUWER Tim
Tim ging snel en enthousiast aan de slag met het

ophangen van mijn gordijnen waardoor ik weer kon
slapen. Hij kreeg de klus ondanks de eigenwijze

schroeven echt goed gedaan. We hebben ook nog even
gezellig koffie gedronken. Dank Tim.

Simone heeft geweldig geholpen met
computer instellingen. We blijven in
contact. Echt een klik. Dank je wel

Simone, je bent een engel!
 

BEDANKT ENGEL  Simone
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VOLUNTEER
/ ˌVⱰLƏN ˈT ꞮƏ/

 legends, community 
heroes, troopers
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STEMPELKAARTDoing good
Lekker aan de slag met dit zomer-doe-goed-boek? Hou je goede
daden bij met een echte stempelkaart. Spaar voor een set
karmapunten en een dosis geluksstofjes in je brein waar je u tegen
zegt. Helpen maakt je écht happy! 



VRIJWILLIGER
JEUGDACTIVITEITEN

BIBLIOTHEEK ROTTERDAM
 

Je begint altijd eerst met een kopje thee/koffie met je collega’s 
Daarna ga je de ruimte voor de activiteit klaarmaken en ruimt deze na afloop ook weer op 
Je verwelkomt de kinderen 
Voorlezen voor de aanwezige kinderen
Ondersteunen tijdens de kinderactiviteiten gericht op leesplezier en taalbevordering
Je denkt mee over nieuwe creatieve activiteiten eventueel voortkomend uit de
bestaande kinderactiviteiten

Bibliotheek Rotterdam trekt jaarlijks bijna drie miljoen bezoekers en is de meest bezochte
culturele instelling van de stad. Daarnaast worden er jaarlijks ruim 3 miljoen boeken en
andere materialen uitgeleend. Bibliotheek Rotterdam biedt activiteiten rond taal, lees- en
boekplezier. In de Centrale bibliotheek maar ook in andere vestigingen Bibliotheek Rotterdam
biedt activiteiten rond taal, lees- en boekplezier.

In de bibliotheek zijn we op zoek naar vrijwilligers die enthousiast, creatief, geduldig zijn en
bovendien het leuk vinden om met kinderen te werken.

Woensdagmiddag van 12.30 -16.30 uur

·werken met kinderen  
·creatief bezig zijn
·flexibel zijn 
·gezellige drukte om je heen en kan je wel tegen een stootje
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Word jij:
A L G E M E N E  I N F O R M A T I E :

W A T  G A  J E  D O E N ?

W E R K T I J D E N :

A L S  V R I J W I L L I G E R  J E U G D A C T I V I T E I T E N  W I L  J E  G R A A G :

De meeste vrijwilligers op 
Zorgzaam010 helpen anderen bij 

taal & lezen of begeleiden activiteiten.
Vluchtelingenondersteuning,boodschappenhulp en huiswerk begeleiding is ook heel populair.

WIST JE DAT?



Een plezierige en maatschappelijk georiënteerde omgeving waar het werk zowel een
zinvolle als leuke ervaring is.
Verdiepende informatie rondom kinderboeken.
Je wordt begeleid en ondersteund door de collega’s van de bibliotheek.
Workshops, kerstattentie en jaarlijks uitje.
Reiskostenvergoeding en verzekering.
Gratis lidmaatschap van Bibliotheek Rotterdam.

Bibliotheek Rotterdam werkt samen met de Unie van Vrijwilligers (www.uvvrotterdam.nl) voor
de administratie en eerste werving van vrijwilligers. Aanmelden kan bij Ellen Pannevis via
ellen@uvvrotterdam.nl.

Wil je ander vrijwilligerswerk binnen de bibliotheek doen of lijkt het je leuk ambassadeur te
worden voor  de bibliotheek, mail voor meer informatie naar 
 vrijwilligerswerk@bibliotheek.rotterdam.nl!

W A T  B I E D E N  W I J ?

S O L L I C I T E R E N :

http://www.uvvrotterdam.nl/
mailto:ellen@uvvrotterdam.nl
mailto:vrijwilligerswerk@bibliotheek.rotterdam.nl
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HUISWERKBEGELEIDING
Vond jij leren altijd al super leuk, of heb je veel kennis van een
bepaald vak? Heb je een talenknobbel of ben je een echte whizzkid?
Dan kun jij kinderen helpen met huiswerkbegeleiding. 

Steun brugklassers in de overgang van de basisschool naar de
middelbare school. Help kinderen die geen dure bijspijkerlessen
kunnen betalen een beetje op weg met hun moeilijkste vak.
Controleer een afstudeerscriptie op spelfouten. Of wordt taalmaatje
van een nieuwkomer die zelf voor de klas wil gaan staan.

Vrijwilligerswerk met

KLIK HIER OM AAN DE SLAG TE GAAN HUISWERKHULP! >>

https://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/huiswerkbegeleiding


OPENINGSTIJDEN
maandag 12:00–17:30 
dinsdag 10:00–17:30
woensdag 10:00–17:30
donderdag 10:00–17:30
vrijdag 10:00–17:30
zaterdag 10:00–16:00
zondag 12:00-18:00 
(gesloten op zondag van 
1 t/m 21 augustus 

De afgelopen jaren waren alles behalve makkelijk. Rotterdam kwam geheel tot stilstand
door de uitbraak en de verspreiding van corona. Een eerste golf, een tweede golf, druk
op het zorgpersoneel, de horeca sloot zijn deuren, iedereen moest thuiswerken en ga zo
maar door. Toch was Rotterdam afgelopen jaren op zijn best. Ons groene trotse hart
heeft namelijk nog nooit zó hard gestraald. We stonden massaal te applaudisseren voor
de zorg, staken samen de handen uit de mouwen bij allerlei mooie initiatieven, schreven
duizenden kaartjes naar eenzame ouderen en keken naar elkaar om.

Een aantal van deze prachtige verhalen zijn afgebeeld in een tentoonstelling die aan het
begin van de coronapandemie slechts enkele weken te zien was in de centrale
bibliotheek. Wij willen deze verhalen alsnog aan jullie doorvertellen en hebben daarom
de tentoonstelling uit 2020 Rotterdam op zijn best nieuw leven in geblazen voor 2022!. 

Dezelfde prachtige verhalen, van, voor en door Rotterdammers. Rotterdam vertelt het
door. Deze tentoonstelling is vanaf 5 juli tot en met 20 september gratis te bezoeken bij
Podium Islemunda. 

ROTTERDAMvertelt het door

LEES HIER ALLES OVER DE
TENTOONSTELLING EN KOM
LANGS. 
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Bekijk hier de opening van de
tentoonstelling in 2020 terug. 

LOCATIE 
Podium Islemunda 
Herenwaard 17
3078 AK Rotterdam

TENTOONSTELLING

https://www.zorgzaam010.nl/tentoonstelling
https://www.zorgzaam010.nl/tentoonstelling
https://www.youtube.com/watch?v=m_cIiCUxnc0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=m_cIiCUxnc0&t=1s


Ben jij geïnspireerd geraakt door dit boek en wil je
ook een steentje bijdragen en een ander helpen?

KLIK HIER VOOR OPENSTAANDE HULPVRAGEN  >>

Kun jij ergens hulp bij gebruiken of komt de organisatie of
vereniging waar je werkt handen tekort? 
Plaats dan een hulpvraag op Zorgzaam010!

KLIK HIER OM EEN HULPVRAAG TE PLAATSEN  >>

https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/
https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/
https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/
https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/plaatsen
https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/plaatsen
https://www.zorgzaam010.nl/hulpvragen/plaatsen
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Groetjes uit...
Een ouderwets kaartje op de deurmat maakt iedereen blij. Doe iemand de groetjes vanaf jullie
zonnige vakantiebestemming of laat iemand weten dat je aan hen denkt. Ontwerp hieronder je
eigen kaartje, verzend 'm en bezorg iemand een glimlach!



Zo
m

er
 2

0
22


