AFDELING AMSTERDAM

Doelstelling:
‘Het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met
menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerk’

72e jaargang, september 2017
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Thema: Meer plezier met een huisdier
Een huisdier is een dier waarvan de eigenschappen door de mens, door selectief fokken,
dusdanig zijn veranderd dat ze gewend zijn geraakt aan het leven in en om het huis. Ze
staan in dienst van de mens.
Er bestaan …
o Landbouwhuisdieren: zoals koeien, paarden, schapen, geiten, varkens, kippen, ganzen.
Zij verlenen diensten, bijvoorbeeld als lastdier en leveren producten zoals melk, vlees en
eieren.
o Gezelschapshuisdieren: zoals honden, katten, konijnen, duiven, cavia’s. De kat werd in
het oude Egypte gehouden om muizen te vangen. De hond diende bij de Romeinen als
waakhond: ‘Cave canem’: ‘Wacht u voor de hond’.
o Exotische huisdieren: zoals reptielen, amfibieën en sommige soorten vogels. Deze wilde
dieren zijn niet te domesticeren. Zij dragen vaak parasieten bij zich. Bedreigde soorten,
zoals de muskusrat, zeldzame vogelsoorten en apen zijn als huisdier verboden.
In Nederland zijn ongeveer 30 miljoen huisdieren waarvan 1,5 miljoen honden, 2,9 miljoen
katten, 940.000 konijnen, 860.000 knaagdieren, 400.000 paarden, 2 miljoen vogels en 16,2
miljoen vissen. Daarnaast zijn er zo’n 5 miljoen reptielen, amfibieën en exotische vogels.
Voor ouderen heeft het houden van een huisdier positieve effecten. Voor meer
lichaamsbeweging is het hebben van een hond een prima stimulans. Huisdieren hebben
positieve effecten op het voorkomen van eenzaamheid, stress, hoge bloeddruk, depressie en
isolement. Honden en katten voorzien bij ouderen in de behoefte om aan te raken of
aangeraakt te worden. Alzheimerpatiënten kunnen profijt hebben van een huisdier vanwege
de noodzakelijke verzorging die een dier behoeft. De dieren moeten gevoerd worden, een
hond moet regelmatig worden uitgelaten, de kat wil erg graag een schone kattenbak.
Ook kunnen Alzheimerpatiënten via een huisdier soms makkelijker communiceren met de
hen omringende wereld. In zorginstellingen wordt dan ook gepleit voor het kunnen houden
van gezelschapsdieren. Wetenschappelijk onderzoekster Marie-José Enders-Slegers stelt:
huisdieren bieden steun, leiden de aandacht af van ziekte en ongemak, ze maken ouderen
actiever, ze brengen plezier!
Redactie

Er zijn veel koeien en dus ook veel waarheden
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Even voorstellen….
Michiel Spaapen redactiemedewerker
Wat leuk om bij de UVV aan de slag te zijn gegaan. Ik ben 55 jaar en woon pas weer
sinds kort in Nederland. Waar anders dan in Amsterdam toch?
Op mijn 23ste studeerde ik Frans in Parijs. Daar kwam ik een bus met Nederlanders
tegen met achter de microfoon een bekend gezicht. Een jongen waar ik wel eens in
de kroeg mee had gepraat. Ik mocht gratis mee op de lichttour die hij aan het maken
was en drie maanden later zat ik, met diploma Frans, zelf op de gidsenstoel van
hetzelfde bedrijf.
Vijf tropenjaren volgden waarin ik ook in Londen ging gidsen.
Als journalist heb ik daarna vijf jaar in San Francisco gewerkt waarna een nieuw
werelddeel mij aantrok.
Ik begon het eerste gay-hotel in Kaapstad nadat ik met mijn hond in een Ford
Mustang daarnaartoe gereden was. Een reis van zes maanden, dwars door de
Sahara. Eén hotel werden er drie en omdat ik zoveel gasten had waarbij ik reclame
kon maken, opende ik ook nog een groot café in het centrum van Kaapstad.
Allemaal met de naam Amsterdam natuurlijk!
Kaapstad werd gevaarlijker, de Zuid Afrikaanse Rand
werd steeds minder waard en ik begon mijn familie en
Nederland te missen. Ik verhuisde weer naar Amsterdam
en werd weer gids, nu ook in Brussel en Antwerpen.
Helaas kreeg ik stembandkanker in 2015 en de
behandeling was zwaar en duurde lang. Mijn stem ben ik
gedeeltelijk kwijt en na een ziekbed van bijna twee jaar
werd ik volledig afgekeurd.
Gelukkig gaat het weer beter met mij. Sinds kort werk ik
op de redactie van Contact als vrijwilliger.
Ik ben weer terug in de maatschappij. Door leuke mensen
omringd en hopelijk nog lang in staat een bijdrage aan de
UVV en Contact te kunnen leveren.
Michiel Spaapen

Vergaderingen en bijeenkomsten
Overleg is een belangrijk middel om informatie
over te dragen aan elkaar. Mocht u vragen
hebben, of iets willen doorgeven wat relevant is
voor zo’n overleg, neem dan contact op met het
secretariaat, 020 620 70 68 of
info@uvvamsterdam.nl
Bestuursvergaderingen worden altijd gepland op de 1e woensdag van de maand.
Het maakt niet uit of de kart zwart of wit is.
Zolang hij maar muizen vangt.
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Wat als ouderen een hond willen….
Om eens te weten te komen hoe Dieren Opvang Amsterdam (het
asiel) over ouderen en huisdieren dacht heeft Michiel van Contact
een gesprek gehad met Karin Amstutz, senior
communicatiemedewerkster aldaar.
Veel ouderen twijfelen over de aanschaf van een hond. Een reden kan zijn dat u
bang bent dat het hondje u zal overleven. Daar is over nagedacht. U kunt met het
asiel gratis een contract tekenen: De “Als de baas er niet meer is-overeenkomst”.
Hierbij verplicht het asiel zich om voor de hond te zorgen en belooft het een
geschikte nieuwe baas te vinden als u er niet meer bent.
Al met al hoeft ook de oudere die nog wel 3-4 keer per dag met zijn maatje naar
buiten kan nog nauwelijks te twijfelen of hij of zij geschikt is voor een hond. Er zijn
genoeg hondjes die heel blij zouden zijn met de tijd en aandacht die een ouder
iemand aan ze kan besteden.
Dieren Opvang Amsterdam heeft vaak te maken met dieren (honden, katten,
konijnen) voor wie, door hun gedrag of door hun leeftijd of slechte gezondheid,
slechts met moeite een nieuw baasje gevonden kan worden. Voor die dieren is een
(tijdelijk) pleeggezin vaak een uitkomst. Daar kunnen ze genezen van hun ziekte,
hun laatste dagen slijten of genieten van iemand die alle tijd en aandacht heeft om
lastig gedrag af te leren. Deze honden worden daar liefkozend de buitenbeentjes
genoemd. Lieve en aanhankelijke dieren die misschien wat meer aandacht nodig
hebben maar niet minder leuk zijn om in huis te hebben.
Vaak zijn deze dieren op een speciaal dieet of hebben medicijnen nodig. Het asiel
ondersteunt hierin (financieel) de nieuwe baasjes. Voor mensen met een minimum
inkomen hoeven de kosten dan geen drempel te vormen voor de aanschaf van hun
viervoeter.
Met al deze constructies achter de hand kunt u tot op hogere leeftijd uzelf maar
zeker ook de hond uit het asiel een prachtige toekomst geven.
Waarschijnlijk vindt ook dit jaar op of rond dierendag (4 oktober) weer een
vertroeteldagje plaats, speciaal voor alle oudere dieren in het asiel. Geïnteresseerde
dames en heren op leeftijd kunnen zich dan opgeven voor een verwendagje waarbij
oudere dieren in het zonnetje worden gezet. Houd voor meer
informatie hun website: in de gaten: www.doamsterdam.nl
Nog een ander interessant project:
Ook voor mensen die alleen maar af en toe voor een hond willen
zorgen is een mooi project gestart. De stichting OOPOEH. Hier
kunt u zich inschrijven als oppas voor een huisdier in de buurt.
Voor af en toe, een dagje, weekeinde of een vakantieperiode. Maar ook kunt u als
baasje een oppas OOPOEH in uw buurt vinden. Handig als u het een dagje eens
even wat minder goed maakt of er eens uit wilt. 55-plussers die zich inschrijven als
OOPOEH hoeven nergens voor te betalen. De inschrijving is gratis en ook voor de
zorg van het dier zal een OOPOEH nooit financieel bij hoeven te dragen. De baasjes
betalen eenmalig inschrijfkosten van € 50,- en betalen pas maandelijks
lidmaatschapskosten na een succesvolle kennismaking. Een succesvolle
kennismaking houdt in dat het baasje een vervolgafspraak met de OOPOEH wil
maken. Alle informatie vindt u op: www.oopoeh.n
Je kunt voor geld een heel mooie hond kopen,
maar niet het kwispelen van zijn staart
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Lanny Douma schrijft …
Sinds zo’n anderhalf jaar ben ik vrijwilligster bij mevrouw V. Voor haar doe ik elke
vrijdag de boodschappen. Zij is 88 jaar en had tot voor kort kat Nicky. Ik heb wel
meegemaakt dat een thuishulp weigerde de kattenbak te verschonen. Dan deed ik
dat voor haar, want ik hou wel van dieren. Gelukkig kwam deze thuishulp niet
dagelijks, want anders had mevrouw V. een probleem gehad. Er zijn gelukkig,
thuishulpen die wel een kattenbak willen verschonen.
De kat is helaas vier weken geleden overleden. Zij neemt geen nieuwe kat meer.

Jubilarissen
Jubilarissen mei – september 2017
5 jaar

Dhr. O.E.J. Webster (Otto)
Mw. E. Wolfs (Elly)
Mw. R.L. Singh (Rita)

Bestuur Penningmeester UVV
Vrijwillige Hulp
Vrijwillige Hulp

10 jaar

Mw. A.M. Melchers-Mous (Annie)
Mw. J.M. Bhoep (Joyce)
Mw. T. Manschot-Louwman (Toby)
Dhr. I. Begovic (Izet)
Dhr. A.C. Salomé (Simon)
Mw. A.C. Luybe-Soeters (Annie)
Mw. I. v. Ballegoy-Hofland (Ida)

BovenIJ Ziekenhuis
OLVG Oost
Afasiecentrum
BovenIJ Ziekenhuis
Vrijwillige Hulp
BovenIJ Ziekenhuis
BovenIJ Ziekenhuis

15 jaar

Mw. C.C. Moolenaar (Corine)
Mw. R. Sewgobind (Lien)

OLVG Oost
BovenIJ Ziekenhuis

Namens het bestuur, coördinatoren en bureaustaf willen wij
alle jubilarissen van harte feliciteren!! Wij danken u voor alle
jaren inzet bij de UVV. Wij wensen u nog vele jaren plezier
bij uw werk als
vrijwilliger op de diverse werkplekken.
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Wilhelmina West
Dinsdag 25 juli heeft de UVV een koffieochtend ‘Wilhelmina West’ voor cliënten
georganiseerd in het voormalige Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam West. Veel
aanwezigen wisten zich het voormalige ziekenhuis te herinneren en konden vertellen
over hoe het hier vroeger is geweest. Inmiddels heeft het Wilhelmina Gasthuis een
andere bestemming gekregen en huizen zich meerdere ondernemingen en
organisaties in het pand. Ook het kantoor van de UVV is hier gevestigd. Beneden in
het café heerst een rustige huiskamersfeer met als middelpunt een enorme plant
waar menig aanwezige van onder de indruk was. In dit café hebben we samen
genoten van een kop koffie, sandwich en kop soep, maar bovenal van de ontmoeting
met elkaar. Het was een prettig samenkomen van cliënten, vrijwilligers en
medewerkers uit Amsterdam West waarin kennismaking centraal stond. Er is heel
wat gepraat en ook gelachen. We hopen daarom deze bijeenkomsten vaker te
kunnen organiseren zodat cliënten, vrijwilligers en medewerkers elkaar vaker op
deze plek kunnen ontmoeten en samen een gezellige ochtend kunnen beleven.
Anne-Sophie van Gulpen
vrijwilligster Vrijwillige Hulp (VH) en initiatiefneemster bijeenkomst.
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Ant Haitma schrijft … ‘Piet’
“Mam”
“Ja?”
“Mag ik een hond?”
“Nee!”
“Maar hij lijkt op jou, hij is intelligent en hij
draagt een bril.”
“Goed dan.”
Enkele dagen later stopt er een taxi voor
m’n deur. M’n zoon komt terug van een
weekje vakantie met z’n vader, ze zijn
naar Ibiza geweest. Dan staat er opeens
een goudkleurige puppy voor m’n neus,
zes weken oud, met paspoort en al.
“Hij heet Chipito”, zegt m’n zoon.
“Dat betekent in het Spaans: klein hondje”.
“Heb je hem op straat gevonden?” wil ik
weten. “Nee, hij komt uit een nest van
vrienden van papa. Een zusje is naar
Engeland gegaan en z’n broertje woont
nog op Ibiza”. “Ik vind het een lief hondje,
maar ik denk dat hij het bij ons minder leuk
zal hebben dan op Ibiza. Hier zit hij op een
bovenwoning, op Ibiza kan hij vrij
rondlopen. Misschien had je hem beter
daar kunnen laten”.
Ik keek naar z’n bezorgde gezicht. Hoewel
ik weet hoe het meestal gaat met
moeders, kinderen en honden, troostte ik
hem: “Ik zal je zoveel mogelijk helpen om
het Chipito naar de zin te maken”.
Langzamerhand klaarde zijn gezicht op.
Toen ik alleen met Chipito in de
woonkamer was, was ik, vanwege zijn
puppy-formaat, bang dat ik op hem zou
gaan staan. Eigenlijk wist ik helemaal niet
wat ik met het dier aanmoest.
Het grootste probleem werd het zindelijk
maken. Dat heeft mij wel zo’n € 2000
gekost. Kennissen zeiden: “Je moet
kranten neerleggen, dan kan hij daar zijn
behoefte op doen” of een hondenhok in de
kamer, dan weet de hond: dit is mijn
territorium. Ik heb het maar bij de kranten
gelaten. Dat dat niet gewerkt heeft kwam
ik achter toen ik het vloerkleed wilde
luchten. Onder het kleed zag ik op de
parketvloer donkere vlekken waarvan ik
dacht dat het brandplekken waren. Ik
kwam erachter dat het ammoniakvlekken
waren, ontstaan door hondenurine. Het
vloerkleed heb ik laten stomen en zijn de

vloerdelen met vlekken vervangen door
nieuw parket. Een dure grap aldus.
Inmiddels is Chipito anderhalf en herdoopt
tot Piet, een kortere naam. Piet krijgt op
straat veel aandacht. Van kinderen, die
vragen of ze hem mogen aaien, tot oude
mensen. Die zeggen: “Wat een lief hondje,
jammer dat we bij ons in het
bejaardentehuis geen honden mogen
houden”.
Het ergste dat ik met Piet heb
meegemaakt is terwijl ik in het park aan
het hardlopen was, hem uit het oog had
verloren. Rennen en roepen tijdens mijn
vergeefse zoektocht. Voorbijgangers
zeiden dat hij bij de parkingang stond of
hem net voorbij zagen rennen. Toen
besefte ik pas hoezeer ik aan hem
gehecht was. Na verloop van tijd ben ik op
huis aangegeaan, denkend aan het
verdriet dat mijn zoon van dit verlies zou
hebben. Thuis heb ik gauw de fiets gepakt
en na een paar rondjes door het park zag
ik tot mijn geluk Piet speurend ronddolen.
We hadden elkaar weer gevonden!
Het mooiste dat ik met Piet heb
meegemaakt is dat hij, nadat hij een heel
drukke verkeersweg was overgestoken, op
de brug op me zat te wachten.
Handig aan Piet is zijn handzame formaat,
hij past makkelijk in de boodschappentas.
Met zijn kopje boven de rand uit, komt het
voor dat mensen hem willen aaien.
Sommige lolbroeken vragen wel eens:
“Mevrouw, in welk schap liggen die
hondjes?”.
Een kleine hond eet weinig en doet naar
verhouding zijn behoefte. Het bescheiden
hoopje pak ik altijd met een boterhamzakje
op. Soms wordt gezegd: “Wat goed dat u
dat opruimt mevrouw”. Raar, dat is toch
vanzelfsprekend.
Door Piet heb ik er veel vrienden
bijgekregen. Mijn zoon zorgt ervoor dat
Piet schoon blijft: die zet hem regelmatig
onder de douche, knipt z’n nagels, borstelt
zijn vacht en poetst zelfs zijn tanden …
met mijn tandenborstel, dat wel!
Sorry ik stop, Piet wil uit.

Een goede opvoeder zet het kind op het paard,
een slechte tilt het erover heen
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Vacatures … samen doen we meer!
Heeft u interesse in een van de onderstaande functies, wilt u
uw taken misschien uitbreiden, of kent u iemand in uw
omgeving die vrijwilliger wil worden bij de UVV
Amsterdam?
Neem dan contact op met het bureau:
 020 - 620 70 68 (ma-vrij 09:00-13:00 uur)
@ info@uvvamsterdam.nl
 W.G. Plein 206, 1054 SE Amsterdam
Bestuur UVV Amsterdam
Het bestuur van UVV Amsterdam – een kleine vrijwilligersorganisatie – heeft
een vacature voor een bestuurslid met bestuurlijke ervaring en expertise op het
gebied van acquisitie, communicatie en marketing en het aanboren van
subsidiebronnen.
BovenIJ Ziekenhuis
● Serveren van koffie: in de avonduren van18:00 – 20:00 uur op de
verpleegafdelingen;
● SEH (Spoedeisende Hulp) van 14:30 – 17:30 en 18:00 – 20:30 uur
OLVG locaties Oost
● Gastheer-/vrouw o.a. afdeling oogpoli, Intensive Care
● Poliklinische patiënten begeleiding
● SEH (Spoedeisende Hulp)
OLVG locatie Spuistraat
Op dit moment geen vacatures.
OLVG locatie West
Zie verderop in dit blad
Ondersteuning Bij Ontslag (OBO)
● Vrijwilligers die helpen bij het begeleiden naar huis van ontslagen
ziekenhuispatiënten.
● Nieuwe vrijwilligers met het oog op uitbreiding van de OBO activiteit naar
andere
ziekenhuizen.
Afasiecentrum
Het Afasiecentrum (nabij Frederiksplein) biedt een specifiek nazorgprogramma,
toegespitst op het niveau van de persoon met afasie
● Vrijwilligers worden gevraagd voor het begeleiden van mensen met afasie
samen met een logopedist.
Schildersatelier Marline Fritzius
Op dit moment geen vacatures
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Philadelphiazorg Amsterdam e.o. - Locatie Amsterdam Oost en Noord
Philadelphia Zorg Amsterdam e.o. ondersteunt op verschillende locaties
mensen met een verstandelijke beperking in het begeleid wonen. Op de
locaties in de hele stad zoeken we:
● vrijwilligers die iets te bieden hebben waar ze zelf plezier aan beleven en dat
willen delen met deze mensen. Dat kan van alles zijn zoals wandelen,
tekenen,
knutselen, naar muziek luisteren of zelf maken, film, toneel, winkelen etc.
Afdeling: Vrijwillige Hulp ‘Vrijwillig(er) dichtbij’
Vrijwilligers gevraagd in verschillende buurten van Amsterdam voor het
bezoeken van mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken. Eenmalige
klussen of structurele activiteiten samen ondernemen en begeleiding bieden
t.w.:
Eenmalige KLUSSEN OP AFROEPBASIS
Bezoek ‘Kopje Koffie’
● prettig gesprek en luisteren naar de cliënt;
● het maken van een wandeling, al dan niet met een rollator of rolstoel;
● het samen halen van boodschappen;
● samen een voorstelling of tentoonstelling in een museum gaan zien;
● eventueel iemand helpen met de computer
(internet, social media of email, géén administratieve werkzaamheden);
Begeleiding ’Veilig naar zorg’
Uw hulp wordt gevraagd bij:
● het op afroep begeleiden van cliënten naar zorgverleners (ziekenhuis,
fysiotherapeut, tandarts of kapper)
● boodschappen halen op afroep
Boodschappen ‘Ik geef je een 10’
Boodschappen halen voor cliënten die dat zelf niet kunnen door ouderdom,
beperking, of na herstel van operatie of behandeling. Als vrijwilliger kan je zelf
bepalen of het leuk vindt om een vaste cliënt te helpen met de boodschappen of
ad hoc wil boodschappen voor een cliënt te halen.
Vrijwilligerswerk voor LANGERE PERIODE
Belservice ‘Hallo Hallo”
Een consulente Belservice onderhoudt het contact met de cliënten, die op eigen
verzoek graag een telefoongesprek hebben eens per week of eens per maand.
De consulente Belservice werkt een dagdeel per week op kantoor op het W.G.
plein en werkt samen met het VH-team en coördinator VH
● Vanuit kantoor bellen met een of meer Bel-Cliënten
● Maandelijks een bel-update via mail
● Eens in de maand overleg met de coördinator afd. VH
Vindt u het prettig om te telefoneren, kunt u aandacht geven aan anderen en
heeft u een duidelijke telefoonstem? (Uw onkosten worden vergoed.)
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Een consulent(e) voor het team
● Aanvragen van nieuwe cliënten aannemen
● Aanvragen tijdens huisbezoek bespreken
● Koppelen van vrijwilligers aan cliënten!
● Contact onderhouden met vrijwilligers en cliënten
● Affiniteit met ouderen
● Goed kunnen organiseren en regelen
● Rapportages maken in de computer/bestanden
● Relevante werkervaring (bijv. maatschappelijk werk, verpleging, zorg en
dienstverlening ouderen)

OLVG locatie West
● Gastvrouw/heer Koffiekar

Dinsdag van 13.30 – 16.00 uur
● Gastvrouw/heer Bloedafname en Assistentie Centrale hal

Opvang en verstrekken informatie patiënten en begeleiding naar afdelingen
Woensdag van
09.30 – 12.30 uur
Donderdag van
09.30 – 12.30 uur
Vrijdag van
09.30 – 12.30 uur
● Gastvrouw/heer Lounge en Verpleegafdeling

Dagen nog te bespreken
● Gastvrouw/heer Lunch verpleegafdelingen

(vanaf okt/nov) Van 11.00 – 14.00 uur; dagen nog te bespreken
● Gastvrouw/heer Geriatrie

Dagen en tijden nog te bespreken; sociale begeleiding, verzorgen lunch
● Bestuurder Golfkar en Assistentie Centrale hal (Rijbewijs B verplicht)

Dagen en tijden nog te bespreken
● Administratieve ondersteuning / secretariaat

C.a. 2 dagdelen per week / deels ook thuis
● Team coördinator (min 2 dag delen pw en bereikbaarheid thuis)

(functie-eisen zie volgende pagina)

- 10 Team coördinator OLVG
Functie-eisen
Ruime kennis van de afdeling; goed contact met de afdeling
Ervaring met de uit te voeren werkzaamheden op de desbetreffende afdeling
Mensenkennis en natuurlijk overwicht
Verantwoordelijkheidsgevoel
Oog voor kwaliteit, gevoel voor gastvrijheid en service
Communicatief vaardig
Kennis kunnen overbrengen, het goede voorbeeld geven
Mobiel en per e-mail bereikbaar zijn
Verantwoordelijkheden
Coördineert de vrijwilligersgroep (team) van een bepaalde afdeling of afdelingen
Is eerste aanspreekpunt / contactpersoon voor de vrijwilligers van het team
Is eerste aanspreekpunt /contactpersoon voor de desbetreffende afdeling
Zorgt voor de invulling van het rooster en (indien mogelijk) voor vervanging bij
absentie van de teamleden; zorgt voor een goede werk- en taakverdeling
Onderhoudt het contact met de afdeling m.b.t.
* De aan/afwezigheid van de vrijwilligers van het team
* De uit te voeren werkzaamheden
* De wensen, behoeftes, eisen en regels van de afdeling m.b.t. de uit te
voeren
werkzaamheden
De tevredenheid over de kwaliteit van de werkzaamheden
Verzorgt de communicatie binnen het team
Bewaakt de kwaliteit van de teamleden en de uitvoering van de taken
Signaleert problemen, knelpunten en behoeftes van zowel de teamleden als de
afdeling en bespreekt dit met de Teamleider Vrijwilligers
Houdt de Teamleider Vrijwilligers op de hoogte van de gang van zaken binnen het
afdelingsteam, adviseert de Teamleider Vrijwilligers m.b.t. de invulling c.q. uitbreiding
van de uit te voeren werkzaamheden binnen de afdeling en doet verslag van de
kwaliteit van de teamleden en uitvoering van de werkzaamheden
Inwerken en coachen van nieuwe teamleden; introduceert de nieuwe teamleden voor
aan de afdeling
Bijhouden van verjaardagen, (langdurig) zieken, jubilea, etc. van de teamleden en
doorgeven aan de Teamleider Vrijwilligers
Bijwonen van bijeenkomsten met collega-team coördinatoren (ca. 2 x per jaar)
Houdt (indien nodig) werkbesprekingen met het afdelingsteam
Is betrokken bij ontwikkelingen binnen het vrijwilligersteam
Is betrokken bij de werving / aanstelling van nieuwe teamleden

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje,
alleen de een roeit en de ander zit te vissen
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Talentenbeurs 27 juni in De Hallen in Amsterdam West
Op maandag 27 juni is de UVV Amsterdam opnieuw aanwezig geweest op de
Talentenbeurs.
Ine Cats heeft veel mensen geïnformeerd over het vrijwilligerswerk. Het is Ine zeker gelukt
om haar werkervaring en enthousiasme voor het vrijwilligerswerk over te brengen op
belangstellenden.
Zoals iedere keer werd ook deze beurs druk bezocht door belangstellenden. Veel mensen
hebben de ík wil graag info-stickers uitgewisseld. Een mevrouw gaat starten als vrijwilligster
in het OLVG bij het Taalpunt. Ook zijn er interessante contacten gelegd met andere
organisaties. Deze contacten kunnen leiden tot verdere samenwerking, betreft inzet van
vrijwilligers voor de kwetsbare Amsterdammers die vrijwillige hulp nodig hebben. Als ook
voor degenen die vrijwillig aan de slag willen zijn.

De Talentenbeurs is in 2013 ontwikkeld door stadsdeel West om bewoners met
afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsfit te houden en te activeren. De beurs wordt twee
keer per jaar georganiseerd. Op 27 juni 2017 was de beurs in de Hallen Studio's in
Oud-West voor de achtste keer.
Ruim 200 organisaties en onderwijsinstellingen hebben op de Talentenbeurs gestaan, met
meer dan 2700 vacatures. Per beurs zijn de vacatures gemiddeld onderverdeeld in
60% vrijwilligersvacatures, 25% vacatures met (educatief) aanbod op weg naar werk en
15% betaalde vacatures. Er is door het stadsdeel gehoor gegeven aan de oproep om meer
betaalde banen beschikbaar te stellen. Zo stonden er in december 2016 -naast 43
organisaties met aanbod voor vrijwilligerswerk en 7 organisaties met ondersteunend aanbod
richting werk- 15 werkgevers met betaalde bane

Een slak en een haas ontmoeten elkaar bij de veerpont
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Georges Abels schrijft .... Micio, Sabatino en Chiara
Micio
Eigenlijk was partner M. van nature niet
echt een dierenmens. Maar toen zij als
onderwijzeres een nieuwe werkkring had
gevonden in een dorpje halverwege een
hoge berg in Noord-Italië moest het er
blijkbaar toch van komen. Aan het einde
van de dag, zat een jong katje nog steeds
in de vensterbank van haar leslokaal
benauwd te miauwen. Was het dier zijn
familie kwijt, had het honger, zocht het
aandacht? Bij de conciërge navraag
gedaan. Er werd niet echt betrokken
gereageerd, er waren er in het verleden
wel loslopende katjes gesignaleerd. Bij het
op huis aan gaan werd in een opwelling
het jonge dier opgepakt, in een kartonnen
doos gedaan en mee naar huis genomen.
Onderweg moesten nog wel even wat
blikjes ‘Gourmet’, een kattenbak en een
zak grit gekocht. Het huis werd even

voorzichtig als gedegen geinspecteerd,
veel gevaar scheen er niet te duchten. Na
de avondmaaltijd nestelde het dier zich
comfortabel op een cruciale plek in het
huis: de bank waarop het wereldnieuws
werd bekeken. De kat liet zich zonder
tegenstribbelen oppakken en nam daarop
zachte en warme schoot van zijn
weldoenster. Kan dat zomaar, een kat van
straat plukken? De dag erop werd de kat
onderzocht door de dierenarts. Het dier
was zo op het eerste gezicht gezond:
geen koorts; oren, ogen, hart oké; een
spuit tegen niesziekte, afspraak gemaakt
voor zijn sterilisatie. Hij kon een
beschermd, weldoorvoed en medisch
gecontroleerd poezenleven tegemoet zien.
Er moest ad hoc nog een welluidende
naam worden verzonnen. Het werd Micio,
wat in het Italiaans ‘poes’ betekent.

Sabatino
Er gingen geen vele jaren voorbij. Zo’n
dier de hele dag in zijn uppie, dat vroeg
om gezelschap. In het dorp van partner M.
was een gepensioneerde vrouw met een
warm hart voor dieren een
zwerfkattenopvangcentrum begonnen. In
een verloren hoekje van een bomenrijk
groengebiedje had ze met netten een
stukje grond afgeschermd. Voor de
gemeente was die plek lang terra
incognita.
En wel zo lang dat er op een gegeven
moment eerst sprake was van gedogen en
later van gewoonterecht. Zo af en toe reed
partner M. de kattenvrouw van dorp in
haar auto met de zoveelste ‘s nachts over
het hek gegooide kat naar de dierenarts.
Hier was het dat één bepaalde jonge kat
zich bij M. onder de aandacht wist te

brengen.Het waren niet de looks die het
dier deden opvallen, het was een
doorsnee zwarte kat, het gedrag viel op.
Elke keer wanneer M. in het kattenparkje
verscheen om hand- en spandiensten te
verrichten liep de kat als een schaduw
achter haar aan. Door zijn
vasthoudendheid werd negeren steeds
lastiger. Omdat er werd uitgezien naar een
jong speelmakkertje voor kat Micio viel de
keus op deze stalkende kat. Toen die keus
eenmaal was gemaakt werd doorgepakt:
bezoek aan dierenarts voor check en
spuit. In het medisch kattenpaspoort
moest nog een naam worden ingevuld. De
dag waarop het dier zich liet oppakken
was een zaterdag, in het Italiaans sabato.
Sabatino was in dat dorp een algemeen
bekende mannennaam.
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Chiara
Een poezenduo vond M. eigenlijk wel
genoeg bewijs van haar compassie met
zwerfkatten. Echter, een vroege wandeling
op een herfstachtige zondagochtend deed
dat voornemen wankelen. Net buiten de
dorpsgrens, wandelend langs een greppel
hoorde zij benauwd miauwen. Na de pas
te hebben ingehouden kwamen er twee
paar kattenogen de situatie opnemen. Hoe
kwam deze kattentweeling, ze hadden
allebei een witte vacht met roestbruine
vlekken, daar in dit niemandsland terecht?
In het holst van de nacht harteloos
gedumpt door een onverantwoordelijke
onverlaat? Nu werd M. onverwacht
geconfronteerd met twee jonge
zwerfkatjes die zij niet zomaar aan hun lot
kon overlaten. Er werd getelefoneerd met
de kattenvrouw van dorpje R. Blij was zij
niet met het kattenprobleem op de vroege

zondagmorgen, het kattenresort raakte
overbevolkt. Of M. niet zelf bij familie of
vrienden voor opvang kon zorgen. Vooruit,
een à twee nachtjes opvang kon wel, maar
naar een definitieve oplossing moest zelf
worden gezocht. Twee dagen laten kwam
telefonisch bericht: een van de katten
werd ‘s ochtends dood aangetroffen. Of de
andere kat nog dezelfde dag ter controle
naar de dierenarts kon worden gebracht.
Misschien had zusje of broertje ook iets
ernstigs onder de leden. Aan dat verzoek
werd gevolg gegeven. Het resultaat was
dat na het medisch onderzoek de gezond
verklaarde poes in Huize M. welkom werd
geheten. Vanwege haar helderblauwe
ogen werd zij Chiara gedoopt. Met dit
drietal was het maximum aantal op te
vangen katten voor de komende jaren
bereikt.

Website UVV wordt vernieuwd!
www.uvv-amsterdam.nl
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Collecte Oranje Fonds in samenwerking met de UVV groot
succes.
Van 6 t/m 10 juni 2017 zijn onze vrijwilligers de deuren langsgegaan voor de collecte van het
Oranje Fonds. Voor het eerst in de geschiedenis van de UVV Amsterdam hebben wij
deelgenomen aan deze collecte. Naast het opgehaalde geld hebben wij ook bij vele
huishoudens kunnen uitleggen wat voor de gemeente Amsterdam het belang is van de Unie
van Vrijwilligers.
De helft van de opbrengst gaat naar het Oranje Fonds. Zij investeren de helft van het bedrag
in sociale initiatieven in de provincie Noord Holland. De andere helft van de opbrengst gaat
rechtstreeks naar de UVV. Omdat de groep cliënten in Amsterdam helaas hard groeit willen
wij het opgehaalde geld investeren in het werven en begeleiden van nieuwe vrijwilligers.
Allereest wil ik alle vrijwilligers van harte danken voor hun inzet. Helaas zat het weer die
week niet altijd mee, maar vele van jullie hebben zich niet laten kennen en gingen gewapend
met paraplu en collectebus gewoon op pad. Hulde!
Graag wil ik er één vrijwilliger uitlichten, Ine Cats. Ine wat een inzet heb jij getoond, werkelijk
fantastisch. Nogmaals heel veel dank!
De opbrengst was €1017,54. Hier zijn wij echt heel erg tevreden mee. Ook omdat wij zoveel
mensen hebben kunnen uitleggen wat de Unie van Vrijwilligers voor de inwoners van
Amsterdam die het even wat lastiger hebben voor goede werken verricht.
Nogmaals willen wij iedereen van vrijwilliger tot donateur van harte danken voor hun inzet en
donaties. Je kan je als collectant nu al aanmelden voor volgend jaar!
Oranje Fonds: ‘Gezamenlijk is er met de derde landelijke Oranje Fonds Collecte
circa € 650.000,= ingezameld. Een bedrag om trots op te zijn! Zo zorgen we
samen voor een betrokken samenleving. We hopen dat u net als wij met veel
plezier terugkijkt op een succesvolle collecte en dat u ook volgend jaar meedoet
aan de Oranje Fonds Collecte! Nogmaals hartelijk dank!’
Siebe Winnubst
consulent Vrijwillige Hulp (VH)

Ine Cats
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Uit goed voor u …uit met korting nog beter!
Het leven in Amsterdam is duur. Al helemaal als je aangewezen bent op een
uitkering of AOW. Gelukkig zijn er een aantal mogelijkheden om er met korting toch
op uit te gaan. We zetten er hier een paar op een rijtje:
Stadspas Amsterdam
Met de Stadspas gratis of met korting naar musea, theater, Artis, zwemmen of andere
sporten.
Je hebt recht op een Stadspas als je tot een van deze groepen behoort:
o Je hebt een gezinsinkomen tot 120% van het bijstandsniveau en een laag vermogen.
o Je hebt AOW en een gezinsinkomen hoger dan 120% van het bijstandsniveau.
Kijk op voor details op www.amsterdam.nl.
Op deze site ook info over gratis openbaar vervoer, identiteitskaarten, sporten en
dierenartsbezoek voor minder vermogenden.
wearepublic.nl
De doelstelling van deze organisatie is: Laten we er samen voor zorgen dat er prachtige,
vooruitstrevende kunst en cultuur blijft bestaan. Voor €15,-- per maand heb je vrije toegang
tot vele theaterzalen, musea en filmhuizen. De bevlogen redactie van We are public
selecteert de beste programma’s die je als lid kunt bezoeken.
lastminuteticketshop.nl
Koop kaartjes met korting bij meer dan 30 theaters in Amsterdam: van Koninklijk theater
Carré tot Paradiso en van de Stadsschouwburg tot de Meervaart.
Schrijf je in op de site en ontvang elke dag een aanbod voor theaterbezoek met korting tot
wel 50%.
o Start kaartverkoop dagelijks om 10.00 uur
o Maximaal 2 tickets per transactie
o Alle prijzen zijn exclusief € 2,50 reserveringskosten
o Tickets alleen te koop via deze website
socialdeal.nl
Kortingen voor dezelfde dag op musea, rondvaarten, schoonheidssalons, restaurants en nog
veel meer. Schrijf je in voor de dagelijkse e-mail.
Iamsterdam.com
Bezoek wereldberoemde musea, maak een rondvaart door de grachten en geniet van lokale
lekkernijen. Gratis of met flinke korting! Bovendien kun je met de City Card 24, 48, 72 of
96 uur lang onbeperkt gebruikmaken van het Amsterdamse openbaar vervoer.
cineville.nl
Ben je een filmgek dan kun je voor €19,95 per maand dagelijks alle filmhuizen in Amsterdam
(en de rest van Nederland) bezoeken. Zie de website voor de aangesloten bioscopen.

Eenden leggen hun eieren in stilte. Kippen kakelen daarbij als
gekken. Gevolg? De hele wereld eet kippeneieren
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Stichting Unie van Vrijwilligers
www.uvv-amsterdam.nl
(Momenteel wordt gewerkt aan
een nieuwe UVV website)

W.G. Plein 206
1054 SE Amsterdam
020 620 70 68
info@uvvamsterdam.nl

Vrijwillige bijdrage
Wilt u graag onze organisatie ondersteunen?
U kunt uw donatie overmaken op
rekeningnummer NL66INGB0005030222
tnv Stichting Unie van Vrijwilligers
afdeling Amsterdam.
Hierbij danken wij u hartelijk voor
uw bijdrage!

afdeling Vrijwillige Hulp
020 620 29 44
vh@uvvamsterdam.nl

Colofon
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Dries Jan van Huykelom van de Pas
Gerard van der Lee
Otto Webster
Rosalie Swart
Anneke Portasse
Robbert Overmeer

Coördinatoren
Ziekenhuiswerk OLVG
BovenIJ Ziekenhuis
Instellingen
OBO
Selectie
Vrijwillige Hulp
PR/Sponsoring
Acquisitie, PR Marketing

Rosalie Swart
Anneke Portasse
Jasper van Rijn
Rosalie Swart (wnd)
Rosalie Swart
Astrid Koning
vacant
vacant

Secretariaat
Andy Hassoldt
Astrid Koning
Redactiecommissie
Andy Hassoldt
Ant Haima
Georges Abels
Michiel Spaapen

‘Contact’ per mail?!
U kunt hiervoor een berichtje sturen aan:
info@uvvamsterdam.nl

