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De netwerkkaart is tot stand gekomen om een beter zicht
te hebben op alle organisaties in de gemeente
Smallingerland die werken met vr�willigers. 

Netwerkkaart vr�willigerswerk

 De netwerkkaart is mogel�k gemaakt door
M.O.S. Vr�willigerscentrale.

Voor actuele vacatures 
van de organisatie:
www.mosvr�willigerscentrale.nl  

M.O.S. Vr�willigerscentrale  
Van Knobelsdorffplein 123  
vr�willigerscentrale@mosweb.nl  
0512-511859
  

http://www.mosvrijwilligerscentrale.nl/
http://www.mosvrijwilligerscentrale.nl/
http://www.mosvrijwilligerscentrale.nl/
mailto:Vrijwilligerscentrale@mosweb.nl


U kunt organisaties zoeken door te k�ken b� de 4
verschillende thema's of per categorie. Alle namen en
websites vermeldingen z�n linkjes. U kunt erop klikken en
komt zo b� de juiste pagina of de juiste website. Test hier:
inhoudsopgave

Gebruik elke keer de netwerkkaart die gepubliceerd is via
www.mosvr�willigerscentrale.nl  Dan weet u zeker dat het de
meeste actuele versie is.

Hoe werkt de netwerkkaart?

In de netwerkkaart staan de
organisaties die bekend z�n b�
de vr�willigerscentrale en/of
zich aangemeld hebben voor de
netwerkkaart. Mocht uw
organisatie hier niet b� staan
maar wilt u dat wel graag?
Neem dan contact met ons op.
www.mosvr�willigerscentrale.nl  

http://www.mosvrijwilligerscentrale.nl/
http://www.mosvrijwilligerscentrale.nl/
http://www.mosvrijwilligerscentrale.nl/
http://www.mosvrijwilligerscentrale.nl/
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COA staat voor Centraal Orgaan opvang
asielzoekers. W� z�n sinds 1994
verantwoordel�k voor de opvang en begeleiding
van asielzoekers in Nederland. We begeleiden
hen naar een toekomst in Nederland of
daarbuiten. Daarb� werken we nauw samen
met andere organisaties. W� z�n de
professionals op het gebied van menswaardige
en duurzame opvang en begeleiding van
asielzoekers. W� vervullen een centrale rol in
het opvangproces in Nederland conform
Europese standaarden. In goede samenwerking
met betrokken partners speelt het COA flexibel,
transparant en voorspelbaar in op
veranderingen, b�voorbeeld als het gaat om
aantallen, nationaliteit en achtergrond van de
asielzoekers.  

Zorginitiatief de Bosk biedt bewoning, behandeling en begeleiding voor jongeren
en kinderen b� wie het leven niet vanzelf gaat.  
W� vinden dat iedereen het recht heeft om gelukkig te z�n en de kans moet kr�gen
om zich te ontwikkelen in een warme en veilige omgeving.  
Wil j� je steentje kunnen b�dragen? Kom dan samen met ons zorgen voor geluk!  

COA

ZORGINITIATIEF DE BOSK

beenabosma-
stoelwinder@coa.nl
0887159600
www.coa.nl

06-19531184
vr�willigers@debosk.nl
debosk.nl

INHOUDSOPGAVE

https://www.coa.nl/nl/locatie/drachten-noorderend
https://debosk.nl/


Samen doen wat wél kan! Voor een goed en zinvol leven!  
Alliade biedt kwetsbare mensen in Friesland een zeer breed palet aan zorg, zowel
basiszorg als gespecialiseerde zorg. Voorheen deden we dat vanuit verschillende
zorgorganisaties (Talant, Meriant, Reik, Wil en Alliade opvoeden & opgroeien).  
Door krachten binnen onze veelz�dige organisatie te bundelen maken we meer
mogel�k. We maken onze zorg toegankel�ker en versterken elkaar. Nu vormen we
als Alliade één loket voor: Jeugdzorg, verstandel�k gehandicaptenzorg,
ouderenzorg en werk & dagbesteding  

Vluchtelingenwerk Nederland biedt vanuit haar
integratiekantoor in Drachten maatschappel�ke
begeleiding aan vluchtelingen die een
verbl�fsvergunning hebben gekregen en in de
gemeente z�n komen wonen. De insteek is dat
mensen aan het einde van de begeleiding een
stuk zelfredzamer z�n geworden. Kern is het
mee doen in de maatschapp�.  

ALLIADE

VLUCHTELINGENWERK SMALLINGERLAND

Bea Klopstra
vr�willigerswerk@alliade.nl
06-13443083
www.alliade.nl

Bauke Kuipers
smallingerland@vluchtelingen
werk.nl
0512-546130
www.vluchtelingenwerk.nl

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

https://www.alliade.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/locatie/drachten


Kamers met Kansen richt zich op studerende jongeren tussen de 18 en 25 jaar in
een instabiele thuissituatie. We bieden deze jongeren de kans om, onder
begeleiding van een vr�williger als coach, zelfstandig te wonen in één van onze
kamers in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek of Dokkum. Jongeren vinden
daardoor de rust om hun studie weer op te pakken. Zo voorkomen we vroegt�dig
schoolverlaten. En bouwen we samen met de jongeren aan een goede basis voor
de rest van hun leven. 

W� z�n ZuidOostZorg: een innovatieve en alt�d nieuwsgierige zorgorganisatie,
met dertien locaties in Zuidoost Friesland en ééntje in Dokkum. We bieden
(specialistische) zorg en behandeling in verschillende settingen, maar waar
mogel�k doen we dat alt�d in de eigen omgeving van onze klanten.   
Als vr�williger kun je veel verschillende dingen doen binnen ZuidOostZorg, maar
wat je ook gaat doen: het is waardevol. Voor ons als organisatie, maar vooral: voor
onze cliënten. Vr�willigers z�n daarb� onmisbaar. Daarom zien we jou als een
belangr�ke collega. Met je eigen kwaliteiten, talenten en interesses ben je een
volwaardig onderdeel van het team. Want b� ZuidOostZorg doen we niets alleen:
we doen het samen!   

KAMERS MET KANSEN

ZUIDOOSTZORG

Christina N�enhuis
c.n�enhuis@wender.nl 
06-53241488 
www.wender.nl

vr�willigers@zuidoostzorg.nl
www.zuidoostzorg.nl

INHOUDSOPGAVE

mailto:c.nijenhuis@wender.nl
https://www.wender.nl/locaties/kamers-met-kansen/
https://www.zuidoostzorg.nl/vrijwilligers


B� Zorggroep Liante draait alles om de beste zorg voor onze bewoners en cliënten.
En daarom z�n we zo bl� met onze vr�willigers en mantelzorgers: ze z�n goud
waard. Ze ondersteunen onze zorgprofessionals, b�voorbeeld t�dens uitstapjes, op
de huiskamers en de maalt�dservice. Want f�n ouder worden, dat doen we samen!
Wil j� ook van betekenis z�n voor onze bewoners en cliënten? Je bent van harte
welkom b� De Warrenhove of De Lauwers van Zorggroep Liante!    

ZORGGROEP LIANTE 

NOORDERBRUG - 'S HEEREN LOO

Jacoba de Vries
06-14890737
jacoba.devries@liante.nl
www.werkenb�liante.nl

Lieuwe van Welie
06-53960538
lieuwe.van-welie@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl

Wil j� ook b�dragen aan een goed leven voor mensen met een lichamel�ke of
verstandel�ke beperking en/of mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel?
B�voorbeeld door met hen te sporten, te shoppen, te helpen b� aktiviteiten of
gewoon gezellig een kop koffie te drinken? Of misschien ga je liever praktisch
aan de slag in de tuin? In Drachten hebben we zowel een woonvorm als een
aktiviteitencentrum, waar we zorg en ondersteuning bieden. We willen dat
onze cliënten zo zelfstandig en zinvol mogel�k hun leven in kunnen richten. Wat
je ook wilt doen als vr�williger: je bent van harte welkom!

INHOUDSOPGAVE

https://www.werkenbijliante.nl/vacatures/vrijwilligers-en-mantelzorgers/
https://www.sheerenloo.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk


SCHULDHULP MAATJE

STICHTING LEERGELD DRACHTEN
Ieder kind telt mee op school. En ieder kind moet de kans kr�gen om mee te
doen. Soms lukt dat financieel even niet. Dan kan Stichting Leergeld Friesland-
Oost helpen. B�voorbeeld om je kind mee te laten doen aan sportactiviteiten,
dansles of om een zwemdiploma te halen. Via b�na 112 lokale Leergeld
Stichtingen biedt z� deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een
springplank, waardoor z� opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en
eigenwaarde kr�gen.

info@leergeldfrieslandoost.nl
06-45651314
www.leergeld.nl

Schuldhulp maatje biedt gratis en
deskundige hulp aan b� mensen
die met geldzorgen zitten en hierb�
hulp nodig hebben.

schuldhulpmaatjedrachten@gmail.com 
06-22227849 
www.schuldhulpmaatje.nl

INHOUDSOPGAVE

https://www.leergeld.nl/frieslandoost/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/drachten/


De voedselbank is een organisatie van vr�willigers. Z� zamelt ter beschikking
gestelde levensmiddelen in om die uit te delen aan mensen die onvoldoende
geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.   

Het Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Friesland aan De Hemmen in
Drachten ontvangt goederen van distributiecentra van producenten,
grootwinkel- en groothandelsbedr�ven. Deze worden vervolgens verdeeld en
gedistribueerd over alle plaatsel�ke voedselbanken in Friesland. Het RDC werkt
uitsluitend met vr�willigers: expeditie medewerkers, chauffeurs, administratief
medewerkers.  

DISTRIBUTIECENTRUM VOEDSELBANKEN

S. Knobbe
0512-520619
sknobbe@voedselbanksmallingerland.nl
www.voedselbanksmallingerland.nl

VOEDSELBANK

Piet D�kstra
0512-745153
info@voedselbankenfriesland.nl
www.voedselbankenfriesland.nl

INHOUDSOPGAVE

https://voedselbanksmallingerland.nl/
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Stichting D0k16 ondersteunt minimakinderen tussen de 0 en 16, Drachten en
omgeving. Zo'n 250 kinderen uit minimagezinnen kunnen b� ons aankloppen
voor b�voorbeeld (tweedehands) speelgoed, kamerinrichting, baby-uitzet,
Sinterklaascadeaus, vakantie-activiteiten en een kerstpakket.  
De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door mensen voor wie
werken niet vanzelfsprekend is. Dit wordt begeleid door Dagbesteding Pyriet.
Daarnaast zetten we vr�willigers in om de werkdruk te verlichten of om lastigere
taken op te pakken.  

Dorcas Kringloopwinkel Drachten wordt
gerund door meer dan 100 vr�willigers. 
Deze kringloop winkel is een van de 43
kringloopwinkels in Nederland van Stichting
Dorcas Aid International.De netto
opbrengst van al deze winkels is "For those
in need", dat z�n de allerarmsten in de
wereld. De hulp en ontwikkelingsprojecten
van Dorcas worden uitgevoerd in Oost
Europa, Oost Afrika en het Midden Oosten 

DORCAS

STICHTING D0K 16

dorcaswinkeldrachten@dorcas.nl 
0512 820 439
www.dorcas.nl

info@stichtingd0k16.nl
06-31219156
stichtingdok16.nl

INHOUDSOPGAVE

mailto:dorcaswinkeldrachten@dorcas.nl
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d83d94357334e516JmltdHM9MTY2ODU1NjgwMCZpZ3VpZD0xNjIxNDlkMi1mZDc4LTZjYTMtMTFiYi00NmJkZmM2MTZkYjMmaW5zaWQ9NTYwOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=162149d2-fd78-6ca3-11bb-46bdfc616db3&psq=dorcas+drachten&u=a1dGVsOjA1MTI4MjA0Mzk&ntb=1
https://dorcas.nl/winkels/drachten/
https://stichtingdok16.nl/


Hart in Friesland is een grote kringloopwinkel van 3000m2. 
Met opbrengst uit de verkoop zetten we ons in voor diverse goede doelen en
steunen we sporters met een beperking en projecten in de ouderenzorg. 
Daarnaast z�n we gespecialiseerd in het vakkundig verzorgen van
woningontruimingen. In het kader van zorg voor het milieu doen w� aan
duurzaam afvalmanagement. 

HART IN FRIESLAND

administratie@hartinfriesland.nl 
www.hartinfriesland.nl

B� Bosshardt is een voorziening van het Leger des Heils. Het is een
ontmoetingsplek in de buurt. Jong of oud, arm of r�k, kortom iedereen is welkom.
Je kunt b� ons terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maalt�den
of andere activiteiten. Alle activiteiten gaan in samenwerking met buurtgenoten. In
de B� Bosshardt Shop kun je voor een klein pr�sje kleding, schoenen, gord�nen en
beddengoed kopen. Als je wilt kunnen we je vanuit B� Bosshardt helpen naar
hulp- of dienstverlening. 

B� BOSSHARDT - LEGER DES HEILS

Jelly van D�k 
jelly.van.d�k-mulder@legerdesheils.nl 
06-25067489 
www.legerdesheilsnoord.nl/noordoost 

INHOUDSOPGAVE
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Onder het motto van ‘Opvoeden doen we samen’ worden gezinnen die een
steuntje kunnen gebruiken gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de
buurt. Zo voelen ouders dat ze er niet alleen voor staan én wordt de wereld van
kinderen vergroot. We z�n er voor alle gezinnen die, om wat voor reden dan
ook, overbelast dreigen te raken. Het kind of de jongere uit het vraaggezin gaat
geregeld naar het steungezin toe om daar een f�ne t�d te hebben, en zodat de
ouders even kunnen b�tanken in een stressvolle situatie. Steungezinnen z�n
gezinnen, stellen of personen mét opvoedervaring en voldoende t�d en
aandacht, die een warme en veilige plek te bieden hebben. 

BUURTGEZINNEN

Sjikke Jansma
sjikke@buurtgezinnen.nl
www.buurtgezinnen.nl

Humanitas Smallingerland-Opsterland is er voor mensen die op eigen kracht iets
willen veranderen aan hun situatie, met de hulp van een vr�williger. W� maken het
verschil door mensen aan elkaar te verbinden zonder daarb� onderscheid te maken
in afkomst, geloof of cultuur.  

HOME START HUMANITAS

Margriet Verloop
m.verloop@humanitas.nl
06-51386583
www.humanitas.nl

INHOUDSOPGAVE

https://www.buurtgezinnen.nl/
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie / het lesgeld
voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een
sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve
cursus. Voor die kinderen betalen w� de benodigde contributie en lesgelden en
eventuele kleding en attributen. Z�n er meerdere kinderen in uw gezin
die iets willen doen? Geen probleem! Aanvragen kunnen door zowel ouders als
intermediairs (b�voorbeeld gebiedsteammedewerker, buurtsportcoach,
leerkracht, huisarts, schuldhulpverlener, enz.) gedaan worden via
www.samenvoorallekinderen.nl.

JEUGDFONDS CULTUUR FRIESLAND

Rainer de Groot
friesland@jeugdfondssportencultuur.nl
0513 - 630 666
www.samenvoorallekinderen.nl

KWF Kankerbestr�ding is een
Nederlandse stichting die zich inzet
voor bestr�ding van kanker door
middel van wetenschappel�k
onderzoek, voorlichting, patiënten
ondersteuning en fondsenwerving.
Dat gebeurt samen met
vr�willigers, donateurs, patiënten,
artsen en onderzoekers.

KWF

Marjan van der Aart
marjan@vanderaart.net
06-51376937
www.kwf.nl

INHOUDSOPGAVE
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Oink! biedt peuterspelen aan voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Met
peuterspelen kunnen kinderen meerdere dagdelen per week in groepsverband
spelen. Dit gebeurt onder leiding van deskundige pedagogisch medewerkers
waarb� ze ondersteund worden door vr�willigers of stagiaires. Op deze manier
hopen we zoveel mogel�k kinderen een goede start te kunnen geven in het
basisonderw�s, maar vooral ook een veilige plek te bieden waar ze met veel
plezier heen gaan!  

OINK!

Tjitske Hof
tjitske@oink.nl
06-32227149
www.oink.nl

B� Stjoer kunnen mensen, onder andere door middel van vr�willigerswerk, aan
herstel en persoonl�ke ontwikkeling werken. Vele vr�willigers zetten zich dagel�ks
in voor hun eigen ontwikkeling én die van een ander.

STJOER

vacatures@stjoer.frl
058-2849020
www.stjoer.frl

De Sociale Inloop is meer dan een kopje koffie. Het is dé plek om andere mensen te
ontmoeten, (weer) mee te doen, gezien te worden, te ontspannen en te leren.
Stjoer organiseert samen met lokale partners ook sociale inlopen in Drachten. In
een Sociale Inloop ontmoet je elkaar. Andere mensen ontmoeten is immers heel
belangr�k, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is er geen netwerk, of
soms ben je op zoek naar andere contacten dan buren en/of familie.

INHOUDSOPGAVE
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Pack en Zo/Stap naar Werk biedt
arbeidsmatige dagbesteding. De
vestiging in Drachten heeft drie
afdelingen: Productie (In- en
ompakken, logistiek) Fietstechniek en
ICT. Op deze afdelingen geven w�
begeleiding die is afgestemd op de
mogel�kheden en interesses van de
deelnemer. Doorgroeien kan onder
andere door het halen van
prakt�kverklaringen of door een stap
te maken naar werk met
loonkostensubsidie.  

PACK & ZO

René van der Broeke,
 rvanderbroeke@rodekruis.nl 
www.packenzo.nl

B� Zwat staan de deelnemers alt�d centraal. Alle medewerkers en vr�willigers
binnen Zwat, z�n er op gericht talenten van deelnemers te ontwikkelen en te
activeren.  
Deelnemers kunnen b� Zwat écht aan de slag; Ze vinden er structuur en veiligheid
en worden gestimuleerd, gemotiveerd en geactiveerd tot deelname aan de
werkzaamheden en ontwikkeling richting een nieuwe school, de reguliere
arbeidsmarkt of een beschermde werkplek. Op deze manier helpen we ze om hun
weg (terug) te vinden in de samenleving.  

ZWAT

Hans Barendrecht
hans@zwat.nl
0512-354881
www.zwat.nl

INHOUDSOPGAVE
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Sportstichting Dol-f�n organiseert sportactiviteiten voor mensen met een
lichamel�ke en/of verstandel�ke beperking in Drachten en omstreken. 
W� vragen vr�willigers om te begeleiden b� de sporten. 

SPORTSTICHTING DOL-F�N

vr�willigerscentra@mosweb.nl
0512-511859
www.mosweb.nl

B� M.O.S. dromen we van het leveren van een bl�vende b�drage aan een actief
en betrokken Smallingerland. Dit kunnen w� niet zonder vr�willigers. B� diverse
onderdelen worden vr�willigers ingezet. Zo z�n er onder andere chauffeurs voor
ANWB AutoMaatje, tuinvr�willigers voor de Klussenservice, vr�willigers voor
het informatief huisbezoek, buurtbemiddelaars, taalcoaches, tolken, vr�willigers
in de w�kcentra en vr�willigers b� verschillende koffiemomenten actief.  

MAATSCHAPPEL�KE ONDERNEMING
SMALLINGERLAND

bestuur@sportstichtingdolf�n.nl
06-1270048
www.sportstichtingdolf�n.nl
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Stichting Kat in Nood is een opvang voor moeil�k tot niet-herplaatsbare
katten. Onze bewoners z�n oud, (piep) jong, bang of mankeren medisch iets.
Ze z�n allemaal uniek en mogen net zo lang b� onze stichting bl�ven wonen
als nodig is. Er wonen ruim 225 katten in tien (groeps)verbl�ven en
natuurl�k verdienen z� een goede dagel�kse verzorging. Ons gezellige team
bestaat uit zes vaste medewerkers, ruim dertig vr�willigers en misschien
maak j� hier binnenkort wel deel van uit!  
  

KAT IN NOOD

info@katinnood.nl
0512-300664
www.katinnood.nl

Onze dierenambulancemedewerkers z�n dag en nacht in touw. Ze verlenen eerste
hulp aan zieke, gewonde en zwervende dieren en vervoeren deze naar dierenarts
of dierenopvang. Overleden dieren worden opgehaald, verzorgd en naar huis of
onze locatie gebracht. We verzorgen taxi ritten, enzovoort. Jaarl�ks gaat het om
duizenden dieren. Dat z�n huisdieren zoals honden en katten, maar ook dieren in
het wild zoals egels, vogels en hazen. Wilde dieren sterken aan in de wildopvang
en worden daarna teruggeplaatst in de natuur. Van huisdieren proberen we snel
de eigenaar te vinden. Lukt dat niet dan zoekt het dierenasiel verder en als dat niet
lukt zoeken ze een nieuw baasje voor ze. Ook werken b� de dierenambulance?  

DIERENAMBULANCE DE WOUDEN

da.dewouden@dienrenbescherming.nl
06-20454312
www.dierenbescherming.nl
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 Dierenasiel de Swinge van de Dierenbescherming is gevestigd in Drachten, en
draagt zorg voor de opvang, verzorging en het herplaatsen van zwerf- en
afstandsdieren uit meerdere gemeentes in Friesland. Voornamel�k honden en
katten, maar ook kon�nen. Jaarl�ks vangen z� circa 750 dieren op, waarvan het
grootste gedeelte bestaat uit honden en katten. De overige dieren bestaan
voornamel�k uit kon�nen en knaagdieren. B� Dierenasiel de Swinge werken
gediplomeerde en deskundige dierverzorgers en toegew�de vr�willigers. We
maken ook gebruik van onze eigen dierenarts die zo nodig direct kan ingr�pen. 

DIERENASIEL DE SWINGE

Sylvia Elsinga
info.deswinge@dierenbescherming.nl
088-8113710
www.dierenbescherming.nl

Dierenambulance Zuid-Oost
Friesland, afgekort DAZOF, is een
zelfstandige stichting met alleen
vr�willigers die begaan z�n met
dieren. W� z�n een AMBI stichting
met keurmerk.  
Onze beschermheer is de
beeldhouwer Anne Woudw�k. Het
gezellige team kan wel wat
versterking gebruiken, ook in het
bestuur. 

DIERENAMBULANCE AUID-OOST

cpd@dierenambulancezof.nl
06-55377211
www.dierenambulancezof.nl
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Stichting Dierencentrum Friesland is een opvang waar in principe iedere 
hond welkom is. W� werken vanuit de gedachte dat iedere hond, die hulp
nodig heeft, geholpen moet worden. Ongeacht waar de hond geboren is,
gedragsproblemen of een ziekte of een handicap heeft. Deze werkw�ze is
(helaas) afw�kend van de meeste opvangen. Het doel van onze stichting is het
opvangen van deze 'overbodige' honden, ze verzorging en eventueel training
te geven en vervolgens op zoek te gaan naar een liefdevolle nieuwe baas. W�
zoeken vr�willigers die met enige regelmaat mee kunnen helpen b� alle
voorkomende werkzaamheden binnen onze Stichting. Onze stichting bestaat
volledig uit onbetaalde medewerkers. 

STICHTING DIERENCENTRUM FRIESLAND

info@dierencentrumfriesland.nl
06-45027522
www.stichtingdierencentrumfriesland.nl

Sportbedr�f Drachten bevordert de mogel�kheden voor de inwoners van
Smallingerland om een sportief en vitaal leven op te bouwen. We realiseren
dit door op een vernieuwende en duurzame manier sport- en
beweegactiviteiten aan te bieden, accommodaties en faciliteiten ter
beschikking te stellen en verenigingen te ondersteunen. Verenigingen
draaien voornamel�k op vr�willigers. L�kt het u leuk om iets te betekenen
voor de sport? Dan k�ken w� graag met u naar de mogel�kheden! 

SPORTBEDR�F DRACHTEN

b.jager@sportbedr�fdrachten.nl
06 – 83609522
www.sportbedr�fdrachten.nl
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De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking. Onze slogan is:
"Er kan zoveel meer dan je denkt.” De Zonnebloem stelt zich ten doel, met
name door de inzet van vr�willig(st)ers, het welz�n te bevorderen van en hulp
te bieden aan lichamel�k gehandicapten en lichamel�k hulpbehoevenden,
vooral diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen. 

ZONNEBLOEM

zonnebloem.appie@gmail.com
06-51385725 
www.zonnebloem.nl

Museum Dr8888 vertelt verhalen over kunst en cultuur. Daarmee
inspireren, stimuleren en verbinden we jong en oud. We presenteren
onderscheidende tentoonstellingen van regionaal en (inter)nationaal
belang.Daarnaast verzamelen, beheren en presenteren we de kunst- en
cultuurhistorische collectie van Drachten en Smallingerland, voor huidige én
toekomstige generaties.  

MUSEUM DRACHTEN

info@museumdrachten.nl
0512-515647
www.museumdrachten.nl
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B� Bibliotheek Drachten wordt veel gedaan op het gebied van taal en
ondersteuning. Hierb� kunnen we alt�d vr�willigers gebruiken. Denk hierb�
aan taalvr�williger inburgering en Nederlandse lessen. Maar ook zoeken w�
gastvrouwen en heren. Er is in de bibliotheek alt�d wel wat te doen.

BIBLIOTHEEK DRACHTEN

bWienert@bibliotheekdrachten.nl
0512-512680
www.bibliotheekdrachten.nl

Ruim 320 vr�willigers van het Rode Kruis staan in Friesland staan klaar om
te helpen. Ze verlenen EHBO b� evenementen-, organiseren EHBO-
cursussen en geven educatie en voorlichting om kwetsbare mensen beter
voor te bereiden op noodsituaties. Het Rode Kruis Fryslân doet dat vanuit
lokale werkgroepen in Dokkum, Drachten, Franeker, Zuidoost in
Heerenveen, Leeuwarden en Sneek en een overkoepelende
districtsorganisatie. Het district coördineert onder meer noodhulp en
bevolkingszorg ter ondersteuning van professionele hulpdiensten t�dens
rampen en grote incidenten.

Volg je hart, word vr�williger b� het Rode Kruis. W� kunnen jouw hulp goed
gebruiken. 

RODE KRUIS

René van der Broeke,
rvanderbroeke@rodekruis.nl
www.rodekruis.nl
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REPAIR CAFÉ

Voor jongeren met een lichamel�ke beperking is het logistiek vaak lastig om
zelf op pad te gaan en jongeren met een licht verstandel�ke beperking
ervaren pestgedrag, onbegrip en sociale uitsluiting. En dat terw�l vriendschap
één van de meest waardevolle dingen in het leven is. Gezellig winkelen, een
avondje naar de bioscoop of samen sporten. Voor mensen met een licht
verstandel�ke beperking is dit niet vanzelfsprekend.
 Om eenzaamheid tegen te gaan is Buddies in het leven geroepen. Buddies
streeft naar een wereld waarin iedereen gel�k is, waar niemand wordt
buitengesloten en waar het heel normaal is om vrienden te z�n met iemand
die net even anders is. We scheppen duurzame, gel�kwaardige
vriendschappen tussen jongeren mét en zónder een beperking. Die matchen
we zorgvuldig, door goed te k�ken naar hun interesses en persoonl�kheden

BUDDIES

rebecca@handicap.nl
www.handicap.nl

Het Repair Café Drachten heeft 2
zaterdagen per maand zitting in de
Bibliotheek in Drachten.
We repareren kapot klein
huishoudel�k materiaal samen met de
inbrenger, en werken met 14
vr�willigers die o.a. technisch zeer
goed onderlegd z�n, ook een naaister
is aanwezig.

meitsje@repaircafedrachten.nl
www.repaircafedrachten.nl
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ODENSEHUIS DICK BARON

Elke zaterdagmiddag opent Inloophuis ’t Centrum haar deuren. Onze
gastvrouwen en gastheren schenken niet alleen koffie of thee, maar ook
aandacht. De ontmoeting staat centraal, want hier kan men op verhaal
komen. Twee keer per maand serveren w� een warme maalt�d. Elke laatste
zaterdag van de maand is er om 17.00 uur tevens een middaggebed in de
kerkzaal. Inloophuis ’t Centrum is gevestigd in de achterzaal van de Grote
Kerk te Drachten. De openingst�den z�n van 14.00-17.00 uur en twee keer in
de maand langer in verband met de warme maalt�d.

INLOOPHUIS 'T CENTRUM

René Klaassen 
renegeaklaassen@gmail.com
06-11223372  

Met steun van ZuidOostZorg is het Odensehuis Drachten uitgegroeid tot een
vertrouwde plek voor veel mensen die te maken hebben met dementie.
In juni 2020 heeft Stichting Odensehuis Dirk Baron de verantwoordel�kheid
overgenomen. Naast direct betrokkenen z�n er in ieder Odensehuis
vr�willigers en buurtbewoners actief. Z� participeren mee in alle voorkomende
werkzaamheden b�voorbeeld in de rol van gastvrouw/gastheer, verzorgen van
of ondersteunen b� activiteiten, administratieve ondersteuning en PR.
Buurtbewoners hebben ook nog een signalerende of ondersteunende functie
voor mensen met dementie in de w�k ook buiten de openingst�den van het
centrum.

Tessa de Jong
t.dejong@zuidoostzorg.nl
06-22852133
www.odensehuisdrachten.nl
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DE SKULP

Vanuit onze doelstellingen behartigen w� de belangen van senioren in de
ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief. Wil j�
vr�willigerswerk doen en vind je het belangr�k dat iedereen kan meedoen in
de maatschapp�? Als vr�williger b� ons kun je daar een belangr�ke b�drage
aan leveren.

ONAFHANKEL�KE SENIORENVERENIGING
SMALLINGERLAND

Manna Breider
manna-breider@planet.nl
0512-354850

De Skulp Friesland is een centrum voor inwoners van Friesland en wil een
laagdrempelige ontmoetingsplek z�n voor mensen die zelf of in hun naaste
omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Ook partners, kinderen,
vrienden en mantelzorgers van (ex)patiënten of mensen die een dierbare aan
kanker hebben verloren, z�n van harte welkom in De Skulp. W� geven
ondersteuning en informatie, maar ook organiseren w� diverse activiteiten op
diverse plekken in de provincie. Je kunt hierb� denken aan workshops over
voeding, uiterl�ke verzorging of re-integratie. Heerl�k ontspannen b� een
creatieve activiteit of juist lekker ontspannen b� een sportactiviteit. 

Anneke Jonker-Nicolaas
drachten@deskulp.nl
085-0160630
www.deskulp.nl
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STICHTING PRESENT

Waardevol Ondersteunend in de laatste levensfase – er z�n. 
Smelnehaven hospice en thuisondersteuning is een vr�willigersorganisatie in
Zuidoost Friesland die ondersteuning biedt aan mensen in de laatste
levensfase en hun naasten, zowel thuis als in het hospice. Vr�willigers z�n
onmisbaar in onze organisatie! Ben j� op zoek naar vr�willigerswerk? We z�n
per direct op zoek naar vr�willigers die thuisondersteuning willen geven
overdag of in de nacht. 

HOSPICE SMELNEHAVEN

info@smelnehaven.nl
0512-542227
www.vptozzofriesland.nl

Present Smallingerland brengt mensen die
willen helpen in contact met mensen die
hulp nodig hebben. Vr�willigers zetten
zich een dag (dagdeel) in voor een
medemens met een slechte gezondheid,
zonder netwerk en met weinig financiële
middelen. Ons uitgangspunt z�n de
kwaliteiten van de vr�willigers, wat z� leuk
vinden om te doen en daar zoeken w� een
passende hulpvraag b�. Dit kan een
praktische klus z�n (tuinklus, sausklus,
opruimklus, verhuizing etc.) of een sociale
activiteit (wandelen, spelactiviteit etc met
ouderen of mensen met een verstandel�ke
beperking). 
 
 

Corrie van D�k
info@presentsmallingerland.nl
06-15596271
stichtingpresent.nl
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IVN DE WÂLDEN

IVN De Wâlden is een actieve IVN afdeling die, naast diverse excursies voor jong
en oud, ook lezingen en cursussen aanbiedt. Ons werkgebied bestaat grofweg uit
het oosten van de provincie Friesland. Het coulisselandschap in het noordel�ke
deel van de Friese Wouden behoort hier ook toe.
IVN werkt aan een duurzame samenleving. W� z�n ervan overtuigd dat we door
mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, z� zich pas écht bewust
worden van de waarde ervan. Dit doen we door met een aantal enthousiaste goed
opgeleide gidsen de natuur in te gaan.
 
 Els Steinmann
elssteinmann@upcmail.nl
06-51525941
www.ivn.nl
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