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Leven in de kern

VIPvoorelkaar
VIPvoorelkaar brengt hulpvragers, organisaties en vrijwilligers bij elkaar. Ze zijn actief in 
de gemeente Gilze en Rijen. Ze hebben diverse projecten zoals Financiële maatjes, Repair 
Café, Meedenkers, Taal Verbindt, Kom Erbij lunch, AutoMaatje en VIP klust mee. Iedereen 
kan een hulpvraag indienen. Meer informatie vindt u op: www.vipvoorelkaar.nl. Bellen 
kan ook: 06 57 34 51 82. VIPvoorelkaar is altijd op zoek naar vrijwilligers. Neem dus gerust 
contact op om te kijken wat u kunt betekenen voor een ander. Hulp nodig? Plaats dan 
uw hulpvraag op de website. 

van een 82-jarige mevrouw onder handen. 
Een flinke lap grond, vol met planten en 
begroeiing. Een pittige klus, maar het resul-
taat mag er zijn. De bewoonster geniet nu 
volop van alle bloemen en planten in haar 
tuin. Ze vertelde mij dat ze nu niet hoeft te 
verhuizen vanwege haar tuin en dus in haar 
woning kan blijven wonen. Daar word ik 
heel blij van!” 

“Door mijn vrijwilligerswerk voel ik mij nut-
tig en ik kom onder de mensen. Ik kan dan 
ook iedereen aanraden om dit te doen. Heb 
je tijd en vind je het belangrijk om anderen 
te helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger. 
Je krijgt er heel veel voor terug.” 

Christ werkte als operator in de fabriek van 
Maître Paul (diepvriesgebak) in Tilburg. 
Door een reorganisatie zit hij nu in de WW 
en vanaf oktober gaat hij met pensioen. 
Christ: “Ik wil niet 5 dagen per week thuis-

zitten en daarom was ik blij dat VIPvoorel-
kaar op mijn pad kwam. Je kunt er van alles 
doen, afhankelijk van wat je leuk vindt. Zo 
kwam ik uit bij het tuinproject van VIP klust 
mee.” 

Echt buitenmens
In zijn zoektocht naar vrijwilligerswerk wist 
Chris 1 ding zeker: het moet buiten zijn. “Ik 
ben een echt buitenmens, lekker vissen of 
tuinieren, daar doe je mij een groot plezier 
mee. En na al die jaren in een fabriek, was 
ik daar ook wel aan toe”, lacht hij. Nu steekt 
Chris 2 ochtenden per week de handen uit 
de mouwen in de tuin van een dorpsge-
noot. “Ik vind tuinieren heel ontspannend 
en verfrissend. Het is heerlijk om buiten te 
zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk om 
anderen te helpen bij iets wat ze zelf niet 
kunnen. Het zijn vaak kleine dingen die een 
groot verschil kunnen maken. Daar draag ik 
graag mijn steentje aan bij.” 

Langer thuis wonen
“De meeste mensen waar ik kom, kunnen 
zelf hun tuin niet meer onderhouden door 
ziekte of ouderdom. Zo neem ik nu de tuin 

Helpen maakt happy!
Het is bewezen, van anderen helpen, word je blij. Niet zo gek dat er zo 

veel vrijwilligers zijn die zich inzetten voor anderen. Zo ook Christ Taling 

uit Rijen. Via VIPvoorelkaar onderhoudt hij de tuinen van mensen die dat 

zelf niet meer kunnen. “De mensen zijn ontzettend dankbaar en genieten 

weer volop van hun tuin. Daar doe ik het voor!”

Leven in de kern 
U wilt prettig leven, in een veilige 
en vitale buurt. Daar zetten wij ons 
graag voor in. Goed wonen is meer 
dan een dak boven je hoofd. 

Vrijwilliger worden in uw gemeente?
Ook in uw gemeente zijn verschillende 
organisaties die vrijwilligers zoeken. Op 
de website van de gemeente vindt u hier 
vaak meer informatie over.

Het zijn vaak kleine dingen die een groot 
verschil kunnen maken.

Vrijwilliger Christ Taling samen met collega-vrijwilliger 
José Schrijnewerkers.


