Persbericht
Wie worden de vrijwilligers van het
jaar? Stem mee!

datum

11 oktober 2018

Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks belangeloos in voor Rijswijk en maken het leven en de
omgeving voor velen een stuk aangenamer. Ze verdienen het daarom om in het zonnetje gezet
te worden. Dat gebeurt op 10 december tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest. De gemeente
reikt dan de Vrijwilligersprijzen 2018 uit. In vier categorieën maken in totaal 15 genomineerden
hier kans op. Zij zijn door een jury gekozen in totaal 45 voorgedragen vrijwilligers(groepen). De
inwoners kunnen met hun stem bepalen wie de Vrijwilligersprijzen 2018 straks in ontvangst
kunnen nemen.
Vanaf 15 oktober kan iedereen per categorie één stem uitbrengen op zijn of haar favoriete
vrijwilliger(s) op www.rijswijk.nl/vrijwilligersprijs of met het stemformulier in de stembus op vier
plaatsen in Rijswijk: de hal van het stadhuis, de bibliotheek, wijkcentrum Het Oude Raadhuis en
wijkcentrum Stervoorde. Voordat inwoners hun stem uitbrengen, kunnen ze vanaf genoemde
datum op www.rijswijk.nl/vrijwilligersprijs de filmpjes bekijken van de genomineerde vrijwilligers.
Daarin vertellen de kandidaten onder andere welk vrijwilligerswerk ze doen en wat hun drijfveer
is. Stemmen, online of met het stemformulier in de stembus, kan tot en met 12 november 2018.
Inspireren
Volgens wethouder Welzijn Björn Lugthart verdienen eigenlijk alle vrijwilligers een prijs. “We
kunnen niet zonder al die mensen die zich inzetten voor een ander en voor de samenleving.
Daarnaast zijn zij veelal de ogen en oren in de wijken. Zij weten wat er speelt, helpen mensen
op weg en wijzen ze zo nodig op de voorzieningen die er zijn. Toch willen we ieder jaar een
aantal vrijwilligers extra onder de aandacht brengen. Zo kunnen we de verscheidenheid van het
vrijwilligerswerk laten zien en hopelijk anderen inspireren om ook vrijwilligerswerk te gaan
doen.”
Prijsuitreiking
De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking zijn traditiegetrouw op het
Vrijwilligersfeest in de Rijswijkse Schouwburg. Dat is dit jaar op maandag 10 december.
Wethouder Björn Lugthart nodigt alle vrijwilligers in Rijswijk, ongeacht welk vrijwilligerswerk zij
doen, uit op de feestelijke avond die ter ere van hen wordt gehouden.

Noot voor de redactie:
Bij dit persbericht vindt u een overzicht van alle genomineerden per categorie. Dit overzicht
mag gepubliceerd worden.
Fotobijschrift: de genomineerden voor de Vrijwilligersprijzen 2018
Meer informatie via de perstelefoon 06-23 89 89 06
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Persbericht (vervolg)

De genomineerden per categorie zijn:
Jongeren tot 25 jaar
Mohamed El Bouazzaoui geeft huiswerkbegeleiding, Citotoetstraining, buurtcoaching en
organiseert activiteiten voor kinderen bij Stichting Amal.
Anne Drost, verzorgt de communicatie zoals social media en de website bij de Rijswijkse
Uitdaging. Deze stichting wil onder andere door bedrijfsleven, lokale overheden en
maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen, bijdragen aan een betere woon- en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie.
Buurtinitiatief
Huiskamerproject Prins Constantijnflat waar flatbewoners onder andere terecht kunnen voor
een kopje koffie en een praatje, om spelletjes te doen en voor gezamenlijk avondeten.
Ruud en Ingrid Louman zijn de stuwende krachten achter de jaarlijkse Sinterklaasintocht en
Avondvierdaagse in Rijswijk.
De Samenlopers organiseren activiteiten voor asielzoekers en hun kinderen op het AZC en
open dagen e.d. voor Rijswijkers om kennis te kunnen maken met de bewoners van het AZC.
Groepen
De vrijwilligers van het Informatief Huisbezoek van Welzijn Rijswijk gaan op huisbezoek bij
mensen van 80 jaar en ouder die nog zelfstandig wonen, om te zien hoe het met hen gaat, of
ze niet in een isolement verkeren en om ze te informeren over de voorzieningen die er voor hen
zijn.
Met het aanbod van Steun bij Rouw en Verlies van Humanitas reiken vrijwilligers iemand die
hand die een verlies moet verwerken. Dat kan zijn het verlies van een dierbare, van een
huisdier, maar ook van een baan bijvoorbeeld.
De Hofbieb is een afdeling van de bibliotheek in woonzorgcentrum Onderwatershof, waar
bewoners van Onderwatershof en uit de wijk boeken kunnen lenen. Ook organiseert de Hofbieb
themaochtenden en (boeken)markten. De vrijwilligers maken het mogelijk dat senioren in Oud
Rijswijk kunnen blijven lezen.
De zwemlesvrijwilligers van Zwemvereniging Excelsior geven drie avonden per week
zwemles in zwembad De Schilp.
De Taalbegeleiders van Welzijn Rijswijk geven Nederlandse taalles aan anderstaligen.
Individueel (boven de 25 jaar)
Peter Hegi van de Algemene Vereniging van Natuurbescherming Den Haag e.o. zorgt in
samenwerking met groenbeheer voor het groen en de natuur in de Natuurtuin Wilhelminapark
en andere groengebieden in Rijswijk.
Heidi Bol is secretaris van Fotoclub F70 nadat ze eerst een aantal jaar meedraaide in de
evenementencommissie van dezelfde club.
Ank Zaat, organiseert de jaarlijkse collecte van het Reumafonds en loopt zelf ook al jaren met
de collectebus langs de deuren.
Trix Hummelink doet wedstrijdzaken bij de ABA Petanque Club zoals het organiseren van
toernooien.
Anita Voortman biedt hulp aan dieren in nood als vrijwilliger van de dierenambulance.
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