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Vrijwillig Utrecht is bedoeld
om vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven uit te lichten en
een overzicht te tonen voor de
mogelijkheden om zelf
vrijwilligerswerk in Utrecht te
verrichten.
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Vrijwillig Utrecht is een
initiatief van Stichting
MoHuKa. Stichting MoHuKa
probeert met de uitgave van
dit magazine vrijwilligers
initiatieven positief uit te
lichten en beeld te geven van
de noodzaak van vrijwilligers
bij de initiatieven in Utrecht

De Buurtcamping Noordse Park
Het was een zonnige dag in juni bij de
Voedselbank Ondiep. Het is zaterdag en dat is de
drukste dag van de week bij de Voedselbank
Ondiep.. althans, het drukste in aantal mensen.
Dit is de dag dat ik Buurtcamping organisatrice
Suzan ontmoette bij ons in het pand van de
Voedselbank. Suzan kwam bij ons om de
buurtcamping te promoten onder de deelnemers
van de voedselbank en tevens om te vragen of wij
als Stichting MoHuKa een bijdrage kunnen leveren
door middel van b.v. sponsoring.
De buurtcamping is een initiatief om buurtbewoners bij elkaar te brengen in een
'stadscamping' met allerlei leuke activiteiten en bezigheden om de binding in de
buurt, onder bewoners, te versterken.
Als stichting vonden wij het een goed initiatief voor de buurt en ook een mooie
gelegenheid om Stichting MoHuKa te promoten en beter op de kaart te zetten in
onze wijk Ondiep en in de rest van Utrecht. Als stichting hebben wij de
buurtcamping van allerlei gewilde artikelen kunnen voorzien.

Daarnaast hebben wij ook producten gesponsord om weg te geven bij de bingo
of voor de kinderen van De Buurtcamping om mee te spelen. Maar daar bleef
het nog niet bij.
Bij Stichting MoHuKa mogen wij ons gelukkig prijzen met vrijwilligers die een
EHBO diploma hebben. Zo hebben we kunnen bewerkstelligen dat wij vanuit
Stichting MoHuKa de EHBO post hebben kunnen bemannen, met daarbij diverse
benodigde attributen.
Omdat wij tevens in de luxe positie zitten dat we bij de stichting op dit moment
meerdere koelwagens ter beschikking hebben, hebben we een zeer grote
koelkast (een koelwagen) ter beschikking gesteld voor gebruik tijdens De
Buurtcamping.
Om de stichting zelf meer te promoten hebben we diverse producten uitgedeeld
op de buurtcamping onder de naam van Stichting MoHuKa. Uitgedost in een TShirt met het logo en de naam van de stichting.
Zelf ging ik eveneens als vrijwilliger meehelpen bij de buurtcamping. Ik vind het
een geweldig leuk initiatief en voor mijzelf is het goed om mijn sociale contacten
in Utrecht uit te breiden.
Zo gezegd zo gedaan ging ik naar de eerste bijeenkomsten van de buurtcamping
om af te stemmen waar ik zelf mijn steentje bij kon dragen.

Ik werd ingedeeld voor het team van mooimakers van het project. Zodoende werd ik met
andere vrijwilligers verantwoordelijk voor
onder andere toegangspoorten, een podium en
de bewegwijzering. Deze hebben we in de drie
voorafgaande dagen aan de camping gemaakt.
Vrijdag waren nog maar net de laatste handen
gelegd aan het bouwen van alle
benodigdheden en werd het tijd om de
toegangspoorten te plaatsen en het podium op
te bouwen. Buiten de attributen die we al
gemaakt hadden moesten ook nog tenten
opgezet worden en het terrein afgezet worden
met een hekwerk, voor de veiligheid van de
kampeerders.
Ik denk dat het een uur of 23:00 was toen we eindelijk met alle vrijwilligers van ons
welverdiende eerste biertje konden genieten... met bitterballen van Stichting
MoHuKa voor de harde werkers! Het was al met al een drukke dag voor alle
vrijwilligers, maar er heerste onder alle vrijwilligers een voldaan gevoel. Vele
handen en de gezelligheid onder elkaar, maakten het werk een stuk lichter.
Ook de meeste van de vrijwilligers overnachtten die nacht op De Buurtcamping. Dit
is één van de voordelen van het meehelpen als vrijwilliger.. je mocht ook gratis
mee kamperen!

Zaterdag ochtend wakker geworden zouden
de vrijwilligers van de buurtcamping een wat
‘relaxtere’ dag moeten krijgen. Tenminste,
dat was de verwachting.. maar daar hadden
we nog even geen rekening gehouden met
moeder natuur.
In de ochtend was er al één en ander bekend
over de weersverwachtingen en tegen de
middag bleek dat we door het (nood)weer de
camping tijdelijk stil moesten leggen. Als
vrijwilligers moesten we dus gedeeltelijk het
terrein weer (tijdelijk) ontruimen. En dat was
weer een hele klus.

Op zondag zijn we weer uitgerust en vol goede moed begonnen om van de
laatste dag van de buurtcamping een extra groot succes te maken. Als
vrijwilligers hebben we de tenten weer opgezet voor de activiteiten en het
veld klaargemaakt voor het ontvangst van de bezoekers met het ontbijt.
Door Stichting MoHuKa zijn op zondag de ijsjes uitgedeeld en flesjes water
met siroop die zelf gemixt konden worden. De kinderen van De
Buurtcamping verlieten uiteindelijk de laatste dag met heerlijke snoepzakjes
in de hand.

De zondag is de perfecte afsluiting geworden van een evengoed zeer
geslaagde eerste editie van de buurtkamping Noordse Park in Utrecht.
Als vrijwilligers waren we natuurlijk nog niet klaar.. ondanks dat de zondag
tot nu toe vrij rustig was en wij zelf ook wat hadden kunnen genieten,
moesten we nadat alle bezoekers vertrokken waren nog even met z’n allen
doortrekken om alles weer opgeruimd te krijgen. En de juiste spullen weer bij
de juiste mensen terug te krijgen!
Zelf vond ik het een zeer geslaagd weekend waarin ik veel plezier heb gehad
met de andere vrijwilligers.
Op 19 september is de reünie van de buurtcamping, tevens in het Noordse
park. Bij de reünie is het de bedoeling om de gedeeltelijk verloren dag van de
zaterdag over te doen. Alle bezoekers en vrijwilligers zijn uitgenodigd om nog
éénmaal het gevoel van de buurtcamping terug te brengen (van dit jaar dan!)
Wil je bij de volgende editie (2016) ook je steentje bijdrage als vrijwilliger op
de buurtcamping? Je leest het tegen die tijd in ons magazine 'Vrijwillig
Utrecht'. Of 'like' de facebook pagina van 'Stichting MoHuKa' of 'De
Buurtcamping Noordse Park'.
Jasper Zwarts – Vrijwilliger Stichting MoHuKa

Buurtteam Ondiep & Pijlsweerd
Buurtteam Ondiep-Pijlsweerd bestaat nu drie
jaar in Ondiep en sinds vorig jaar zijn we er
ook voor de wijken Pijlsweerd en Daalsebuurt.
Wij ondersteunen alle inwoners in deze wijken
die dat nodig hebben.
De buurtteammedewerkers ondersteunen mensen op alle gebieden waar ze
vragen over hebben; van geldproblemen, het invullen van (digitale) formulieren,
gezondheid, psychische problemen, verslaving, het zoeken naar werk tot aan
vragen over het invullen van de dag en/of het ontmoeten van anderen bij
eenzaamheid.
Ondersteunen doen we op de “Buurtteam-Manier”; we proberen mensen zoveel
mogelijk op eigen kracht problemen op te laten lossen, zelf of met behulp van
hun familie en vrienden. Er kunnen ook problemen zijn waar meer zorg voor
nodig is. Waar het nodig is verwijzen we door naar specialisten, of werken we
nauw samen met ze. Denk hierbij aan schulddienstverlening, psychiatrie,
verslavingszorg of hulp bij het vinden van een woning waar mensen 24 uur per
dag begeleid worden.

Ook werken wij graag samen met vrijwilligers die iets willen betekenen voor
buurtbewoners, wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Wat we
het allerliefste doen is problemen voorkomen. Hoe eerder mensen aan de bel
trekken, hoe sneller er een oplossing kan zijn. Daar denken wij zelf over na,
maar we horen ook graag hoe de buurt hier over denkt.

Wij nodigen dan ook graag iedereen uit om hun zorgen en ideeën met het
Buurtteam te delen. Ook de zorgen voor een ander kunt u bij ons kwijt, we
denken graag met u mee.
We ontmoeten u graag op de Balkstraat 31, u bent welkom van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00-17.00 uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 030-7400502.

SJD (Sociaal Juridisch Dienstverlener) bij de Voedselbank
Hoe kan ik kindertoeslag aanvragen? Hoe
werkt de U-pas?? Wat bedoelt deze instantie
in deze brief? Mijn aanvraag is afgewezen en
nu wil ik bezwaar maken. Zomaar een paar
voorbeelden van vragen waarmee mensen bij
de VoedselbankPlus komen.
In Utrecht hebben 15.000 huishoudens een laag inkomen. De meeste armoede
komt voor bij éénoudergezinnen en alleenstaanden. 8 procent van de
Utrechters kan (zeer) slecht leven van het inkomen. Ongeveer 1 op de 10
mensen is laaggeletterd en heeft daardoor moeite met formulieren en brieven
van instanties.
VoedselbankPlus Utrecht biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Ook
wordt Sociaal Juridische ondersteuning geboden.
Deelnemers van de voedselbank worden regelmatig uitgenodigd voor een
financiële intake. Afhankelijk van de situatie, kan het voorkomen dat een
deelnemer een aantal keren achter elkaar wordt uitgenodigd of om het half
jaar.
Sommige deelnemers denken in het begin dat de SJD’er in dienst is van de
Sociale Dienst en dat wij een “strenge” controlerende functie hebben en dat
wij erop uit zijn om de deelnemer “uit de Voedselbank te werken”.

De meeste SJD’ers zijn vrijwilliger bij de Tussenvoorziening, en iedere vrijwilliger
heeft zo zijn eigen redenen om vrijwilligerswerk te doen – gewoon een steentje
bijdragen aan de maatschappij, ervaring opdoen of vrijetijdsbesteding zijn
zomaar een paar voorbeelden.
Het doel van deze financiële intakes is om samen met de deelnemer te kijken of
wij de financiële situatie stabiel kunnen krijgen. Veel deelnemers zijn zich niet
bewust van waar zij recht op hebben of hoe en waar zij aanvullende faciliteiten
aan kunnen vragen. Voorbeelden hiervan zijn toeslagen, U-Pas, individuele
inkomenstoeslag, Bijzondere Bijstand, kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen,
bijdragen in de studiekosten van de kinderen.
Daarnaast wordt bij schulden, regelmatig teveel beslag gelegd op het inkomen.
Bij beslaglegging gaat een deel van het inkomen rechtstreeks naar de
schuldeiser(s). Er moet een deel overblijven om van te leven en de vaste lasten
te kunnen betalen. Dit heet de beslagvrije voet. Niet alle deelnemers zijn hiervan
op de hoogte en de SJD’er kan hierin adviseren hoe de beslagvrije voet kan
worden aangevraagd. Ook worden regelmatig teveel toeslagen verrekend door
de belastingdienst, waardoor de deelnemer andere vaste lasten niet meer kan
betalen. De belastingdienst heeft zich ook te houden aan de beslagvrije voet.

Wij zien ook vaak dat deelnemers te hoge bedragen (vrijwillig) aflossen om zo
snel mogelijk van een schuld af te komen. Wij kunnen dan adviseren om het
aflosbedrag te verlagen om zo meer leefgeld over te houden.
Uiteraard zien wij een enkele keer ook deelnemers die te hoge uitgaven
hebben aan “luxe” zaken of gewoon het idee hebben dat zij niet rond kunnen
komen door een verkeerd uitgavepatroon of geen overzicht hebben in de
inkomsten en uitgaven. Hierdoor houden zij geen geld over om van rond te
komen. Wij kijken dan met de deelnemer mee hoe het beter kan.
Pas als de financiële situatie van een deelnemer stabiel is en de deelnemer
boven de norm uitkomt, geeft de SJD’er het advies om de deelnemer uit te
laten stromen bij de Voedselbank.
Ondanks de soms schrijnende situaties die je tegenkomt, is het werk van de
SJD’er bij de Voedselbank ontzettend leuk en dankbaar werk.

Draag je steentje bij in Utrecht
In ons magazine ‘Vrijwillig Utrecht’ besteden
we aandacht aan vrijwilligers projecten en
laten we zien waar jij als mens een bijdrage
kan leveren aan één van de vrijwilligers
projecten in Utrecht en omgeving.

Het was tijdens de voorbesprekingen van het idee om dit magazine te
beginnen. Overleg over wat er in het magazine moest komen. We bespraken
de vrijwilligers projecten die we konden uitlichten en toen kwamen we op
het idee; wat zou het leuk zijn als er in iedere editie van het magazine een
lijst komt met activiteiten van de vrijwilligers initiatieven in Utrecht.
Initiatieven waar bewoners van Utrecht en omstreken zelf een steentje bij
kunnen dragen aan een van de projecten. Projecten die permanent lopen,
met plekken voor vrijwilligers voor langere periodes en voor de projecten
waar je als vrijwilliger éénmalig bij betrokken bent.
In iedere editie van ons magazine vind je op de laatste pagina een overzicht
met vrijwilligers activiteiten in Utrecht en omgeving.

De Buurtkerk… gewoon gezellig!
De Buurtkerk is een evangelische,
eigentijdse, multiculturele en gastvrije
kerk. De deur staat voor iedereen open,
ongeacht geslacht, leeftijd, ras of
levensovertuiging. De Buurtkerk heeft (en
voelt) de verantwoordelijkheid om mensen
te helpen in hun geestelijke, materiële
(armoede) en relationele (eenzaamheid)
nood.
Samenkomsten:
Iedere zondagochtend om 10.00 uur begint de samenkomst. Tijdens deze dienst
wordt er gesproken over thema’s die het echte leven raken. De boodschap die je
op zondag hoort, kan meteen in de praktijk worden gebracht.
Samen voor Elkaar:
Met het sociaal maatschappelijk initiatief ‘Samen voor Elkaar’ worden Utrechters
op allerlei manieren bij elkaar gebracht. Zo worden tal van activiteiten en diensten
GRATIS aangeboden. Iedereen moet mee kunnen doen en iedereen het recht
heeft om te schitteren. Met het initiatief ‘Samen voor Elkaar’ wordt een bijdrage
geleverd om de levens van mensen uit Utrecht te verlichten, te versterken, te
bemoedigen en hoop te geven. Kortom de Buurtkerk biedt een plek waar mensen
kunnen schuilen voor de stormen van het leven.

Kledingbeurs:
Iedere zaterdagmiddag van 12.00 tot 14.30 uur wordt er een kledingbeurs
georganiseerd. Mensen die weinig, of zelf niets te besteden hebben, kunnen
gratis de kleren krijgen. Tijdens de kledingbeurs wordt er ook voedsel uitgedeeld.
De voedselbank Ondiep en mensen die de Buurtkerk een warm hart toedragen
doneren wekelijks voedsel en kleding. De koffie staat klaar en de vrijwilligers van
de Buurtkerk staan altijd open voor een prettig gesprek.
Onlangs gegeven reactie: “Ik moet je eerlijk bekennen dat ik allang niet meer
alleen voor de kleding langskom. Elke keer dat ik hier kom lijkt het net of ik een
warm bad neem. Het is gewoon een uitje geworden voor me. Het is gewoon
hartstikke gezellig”.
Samen bewegen:
Onder leiding van een bewogen sporttrainer wordt er elke dinsdagavond van
19.00 t/m 20.00 uur sportles gegeven. Iedereen kan hier gratis aan meedoen.
Sport verbroederd wordt vaak gezegd en dat is waar. Met het sportaanbod
worden Utrechters met elkaar in contact gebracht. Sporten is niet alleen gezond,
het is ook een middel om contacten te leggen. Na afloop wordt er onder het
genot van een drankje nog gezellig wat nagekletst.
Zorgteam:
Het zorgteam houdt zich bezig met praktische hulp of nood. Zo is er al een
boodschappenhulp in gang gezet. Mensen kunnen soms voor praktische
problemen komen te staan; zij moeten misschien plotseling verhuizen, maar
hebben niet de gezondheid of de leeftijd om dit zelf te doen.

Wellness:
Eén keer per maand, op zaterdagavond, biedt de Buurtkerk aan ongeveer tien
vrouwen een gezellig avondje aan. Geheel belangeloos zetten de vrijwilligers zich
in, om iedereen een onvergetelijke dag te bezorgen.
De avond start met een heerlijke Indonesische rijsttafel. Na lekker te hebben
gegeten start het Wellness programma. Tijdens het Wellness programma staat de
verzorging van de huid centraal. Alle gasten krijgen een complete
gezichtsbehandeling aangeboden en tegelijkertijd gaat ook de nagelstyliste aan de
slag. Een gezichtsbehandeling bestaat uit een huidanalyse het reinigen van ogen
en gezicht en daarna een heerlijk ontspannend masker en een dag- of nachtcrème.
Als het masker eraf is voelt de huid schoner, zachter en gladder aan. Na dit
programma chillen de dames onder het genot van een hapje en een drankje nog
gezellig na.
Overige activiteiten en diensten:
- Maandelijks een culturele stadswandeling door Utrecht
- Creatieve- en kookworkshops
- Taal- en rekenles & huiswerkbegeleiding
- Studiebegeleiding en sollicitatietraining.
Bezoekadres: 2e Daalsedijk 2b in Utrecht

Vrijwilligers activiteiten overzicht
26 September 2015
Plantage, Utrecht

Burendag 2015, Plantage Utrecht
Hulp bij spel activiteiten / Koffie schenken

Iedere dinsdag en
donderdag

Speelgarage
Helpen bij de begeleiding van spelende kinderen

Doorlopend
Buurtteam
Pijlsweerd & Ondiep Buurtteams in Utrecht werken graag samen met mensen
die vrijwillig iets willen doen. Als u iets wilt betekenen
voor mensen in uw buurt, neem dan gerust contact op
met uw buurtteam. Het buurtteam kan u in contact
brengen met andere vrijwilligers.
Van maandag t/m
Voedselbank Ondiep
zaterdag
Stichting MoHuKa zoekt vrijwilligers voor het uitzoeken
Voedselbank Ondiep en sorteren van goederen en hulp bij de uitgifte van
voedselpakketten (zaterdag)
Van maandag t/m
Chauffeur voedselbank
zaterdag
Stichting MoHuKa zoekt vrijwillige chauffeurs voor de
Voedselbank Ondiep voedselbank. Ophalen/inladen voedselbank producten
bij grootwinkel bedrijven.
Doorlopend

Vrijwilligerscentrale Utrecht
Kijk op de website van de VCUtrecht voor alle
vrijwilligers vacatures. www.vwcutrecht.nl/vacatures

Doorlopend

Jou Jongerenwerk Utrecht
Wil je iets betekenen voor jongeren in de stad, stuur dan
een mail met wat je zou willen naar info@jou-utrecht.nl.

