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Informeer bij een van onderstaande organisaties of u daar
vrijwilligerswerk kunt doen.

Bibliotheek Haarlemmermeer - vrijwilligerswerk Taalhuis
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/taalhuis
Bekijk organisatie

Burenhulpdienst Zwanenburg/Halfweg
Stichting Algemeen vrijwillige hulpdienst - Zwanenburg Halfweg
Hulpdienst voor inwoners van Zwanenburg/Halfweg die door leeftijd, handicap en/of
(chronische) ziekte hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld vervoer, hulp in de tuin of boodschappen
doen.
020 497 11 11
www.hulpdienst-zwanenburg-avhz.nl
Bekijk organisatie

De Zonnebloem - afdeling Hoofddorp
Sociale en recreatieve activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en
ouder, onder begeleiding van vrijwilligers.
www.zonnebloem.nl/hoofddorp

Bekijk organisatie

Duycker - vrijwilligerswerk
info@duycker.nl
www.duycker.nl/vacatures-vrijwilligers
Bekijk organisatie

HCC seniorenacademie
De HCC seniorenacademie is een interessegroep binnen de Hobby Computer Club (HCC).
Vrijwilligers helpen senioren bij startersproblemen bij het gebruik van tablet, smartphone en
computer. Dit gebeurt met gerichte informatie en trainingen. Ook als u al enigszins vertrouwd
bent met computers, kunt u hier hulp krijgen bij het uitbreiden van uw kennis.
De HCC seniorenacademie is 1x per maand op de 2e dinsdag, van 13.30 - 15.30 uur.
085 013 01 24
www.seniorenacademie.hcc.nl
Bekijk organisatie
Snelliuslaan 35
1171 CZ Badhoevedorp

Het Cultuurgebouw - vrijwilligerswerk
info@hetcultuurgebouw.nl
www.hetcultuurgebouw.nl/vacatures
Bekijk organisatie

Home-Start Haarlemmermeer
Home-Start ondersteunt gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Ervaren en getrainde vrijwilligers
helpen bij de opvoeding. En geven advies en informatie over alledaagse, lichte opvoedvragen.
Home-Start+ is er voor gezinnen met kinderen van 7 t/m 14 jaar. De gezinnen geven zelf aan
waarbij ze hulp willen: hun vragen staan centraal.

Home-Start en Home-Start+ willen het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale
relaties versterken.
06 11 29 91 88 (Magriet Kolkman) / 06 57 59 40 40 (Nynke Wijbenga) / 06 34 94 52 91 (Bidi
Stam)
home-start@meerwaarde.nl
www.home-start.nl/haarlemmermeer
Bekijk organisatie
Graan voor Visch 14301
2132 VJ Hoofddorp

Humanitas - vrijwilligers
www.humanitas.nl/vrijwilligers
Bekijk organisatie

Ons Tweede Thuis - 2Wieler Floriande, fietsenwinkel en
werkplaats
2Wieler Floriande is er voor mensen met een verstandelijke beperking die van technisch werk
houden zoals fietsen repareren, en die niet bang zijn om soms vieze handen te krijgen.
2Wieler Floriande bestaat uit een winkel en een werkplaats. In de winkel is de verkoop van
fietsen en artikelen voor de fiets. Er is altijd begeleiding aanwezig.
Let op! Voor deze organisatie is een verwijzing nodig. Neem hiervoor contact op met een
consulent van de gemeente.
0297 35 38 72
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl
Bekijk organisatie
Hemertplein 2-4
2134 DW Hoofddorp

Ons Tweede Thuis - Leerwerkbedrijf De Goede Buur
De Goede Buur is een afwisselende leer- en/of werkplek, voor mensen met een verstandelijke
beperking. Zij kunnen hier een vak leren, hun talenten ontdekken of weer terug in het
werkritme komen. Werken bij De Goede Buur is heel divers. In de winkel verkopen we

appeltaart, soep, chocolaatjes en cadeauartikelen die de medewerkers zelf maken.
Medewerkers van De Goede Buur werken ook in het verzorgingshuis of doen klusjes voor de
buurt.
Let op! Voor deze organisatie is een verwijzing nodig. Neem hiervoor contact op met een
consulent van de gemeente.
0297 35 38 72
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl
Bekijk organisatie
Arendstraat 5B/C
1171 PZ Badhoevedorp

Ons Tweede Thuis - Werkproject Eigen Stijl, cadeauwinkel &
atelier
Eigen Stijl heeft een cadeauwinkel en een atelier. In de winkel verkopen cliënten allerlei
producten uit het eigen atelier of van dagcentra van Ons Tweede Thuis. Eigen Stijl is een
afwisselende en uitdagende werkplek. Eigen Stijl is bedoeld voor volwassenen met een lichte
verstandelijke beperking die zelfstandig, of met een beetje toezicht, hun werk kunnen doen.
Mensen die creatief zijn, kunnen in het atelier aan de slag. Wie gastvrij is, kan in de winkel
werken.
Let op! Voor deze organisatie is een verwijzing nodig. Neem hiervoor contact op met een
consulent van de gemeente.
0297 35 38 72
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl
Bekijk organisatie
Hemertplein
2134 DW Hoofddorp

Roads - Leren

Roads begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid, justitiële of
verslavingsachtergrond (terug) naar dagbesteding, werk of opleiding. Roads - Leren
organiseert op verschillende locaties workshops, trainingen en cursussen voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid, bijvoorbeeld assertiviteitstraining, of een cursus
Competenties in kaart.

023 554 19 60 of 06 57 57 31 52
info@roads.nl
www.roads.nl/leren
Bekijk organisatie
Kruisweg 618 (1e verdieping)
2132 CH Hoofddorp

Roads - activiteiten in de wijk
Organiseert activiteiten bij u in de wijk. Bijvoorbeeld in het wijkcentrum, de bibliotheek en in
het Cultuurgebouw.
info@roads.nl
www.roads.nl/zoek-activiteit
Bekijk organisatie

Roads - ondersteuning, training en therapie
Roads biedt veel verschillende mogelijkheden om uw vaardigheden te vergroten. Kijk op de
website voor het hele aanbod.
info@roads.nl
www.roads.nl/individuele-begeleiding
Bekijk organisatie

Rode Kruis - Haarlemmermeer
Vrijwilligersorganisatie die sociale hulp en hulp in noodsituaties verleent in Haarlemmermeer.
Informeer bij het Rode Kruis naar workshops over onderwerpen als brand- en

inbraakpreventie, babbeltrucs, valpreventie en extreem weer. Deelnemers krijgen praktische
handvatten om hun veiligheid te versterken. Het Rode Kruis helpt ouderen langer veilig thuis
te blijven wonen. En met hulpmiddelen zo mobiel mogelijk te blijven. Kijk voor meer informatie
op www.rodekruis.nl/haarlemmermeer/onze-activiteiten/goed-voorbereid
Zoekt u vrijwilligerswerk? Het Rode Kruis kan altijd vrijwilligers gebruiken.
023 562 26 14
tvanderheide@rodekruis.nl
www.rodekruis.nl/haarlemmermeer.nl
Bekijk organisatie
Nieuweweg 33b
2132 CK Hoofddorp

Speel-o-theek de Blokkendoos
Spelen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Speel-o-theek De
Blokkendoos leent speelgoed uit voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het speelgoed mag drie
weken geleend worden. Van een simpele houten puzzel of een stoere skelter, tot
verkleedkleren, muziekinstrumenten en gezelschapsspellen. Bij de speel-o-theek is van alles
te leen.
De Blokkendoos is onderdeel van Het Cultuurgebouw en altijd op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen.
023 565 30 19
info@speelotheekhoofddorp.nl
www.speelotheekhoofddorp.nl
Bekijk organisatie
Raadhuisplein 7
2132 TZ Hoofddorp

Stichting De Baan

De Baan zorgt voor vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in alle
gradaties, van alle leeftijden en vanuit alle achtergronden.
De Baan is een vrijwilligersorganisatie en een kenniscentrum voor andere organisaties die
zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van zorg en
welzijn, vrijetijdsbesteding, sport en vakanties.
023 531 44 63
www.stichtingdebaan.nl
Bekijk organisatie
Nauwe Geldelozepad 17
2012 EV Haarlem

Stichting SASA Hulpdienst Haarlemmermeer
Hulp en ondersteuning aan inwoners van Haarlemmermeer die door leeftijd, handicap en/of
(chronische) ziekte hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp bij vervoer, huishoudelijke hulp, het
onderhouden van de tuin of boodschappen doen.
023 563 98 29/023 562 15 49
info@hulpdienstsasa.nl
www.sasahulpdienst.nl
Bekijk organisatie
Skagerrak 328
2133 DX Hoofddorp

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
Vrijwilligersorganisatie voor inwoners van Rijsenhout , Burgerveen, Schipholrijk en Nieuwe
Meer die hulpbehoevend zijn.
Aanbod van diensten:
Vervoer en begeleiding naar ziekenhuis of fysiotherapeut
Boodschappen
Klusjes in de tuin
Telefonisch bereikbaar ma t/m vrij 9.00 - 10.00 uur.
06 23 12 12 11
Bekijk organisatie

Bennebroekerweg 11
1435 CE Rijsenhout

Unie van Vrijwilligers
023 526 16 29
info@uvvhaarlem.nl
www.uvvhaarlem.nl
Bekijk organisatie
Raaks 36-4
2011 VA Haarlem

VluchtelingenWerk West- en Midden-Nederland
Belangenbehartiging en ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers.
Kijk op de website voor alle locaties en adressen.
haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland
Bekijk organisatie
Daalmeerstraat 4
2131 HC Haarlemmermeer

Vrijwilligersacademie Haarlemmermeer
Scholingsaanbod voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers voor het vergroten van kennis
en vaardigheden (cursussen, workshops en bijeenkomsten).
023 569 88 71
vrijwilligersacademie@meerwaarde.nl
www.vchaarlemmermeer.nl
Bekijk organisatie
Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
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