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Vrijwilligers Gezocht 
 

 

DE LUISTERLIJN ZOEKT VRIJWILLIGERS 
 
Hoor je wel eens van jouw omgeving dat je goed kunt luisteren?? Dan ben jij degene die we zoeken. 
 

De vrijwilligers van De Luisterlijn hebben dagelijks, dag en nacht via telefoon, chat en email échte aandacht 
voor iedereen die zijn of haar verhaal kwijt wil. Je bent er even voor de ander in zijn of haar pijn, eenzaamheid 
of verdriet. Je luistert, helpt gedachten te ordenen en ondersteunt. De gesprekken zijn eenmalig en anoniem.  
Een vooropleiding of ervaring is niet vereist. Wel is het belangrijk dat je ruimte hebt in je hoofd en hart om 
dit werk te doen. En ruimte in je agenda, voor een wekelijkse dienst van 4 uur. Verder is het belangrijk dat je 
leergierig bent, een open houding hebt en interesse in de medemens. 
Voor dat je kunt starten als vrijwilliger volg je een verplicht trainingstraject.  
De eerstvolgende training start op donderdag 19 september. 
Meer informatie? 
Spreekt dit vrijwilligerswerk je aan en wil je meer informatie, eventueel in een persoonlijk gesprek. Neem dan 
contact op met de Luisterlijn, locatie Venlo via 077-3514057 of kijk op www.deluisterlijn.nl en vul daar het 
aanmeldformulier in. 

 
 

Voor Venlo-Zuid en Tegelen is de gemeente Venlo op zoek naar een  
 

beweegcoördinator 
 

Hierbij de vacature: https://www.venlo.fit/wp-content/uploads/2019/07/Vacature-beweegcoordinator-Ven-
lofit.pdf en een bijbehorend filmpje: https://www.venlo.fit/wp-content/uploads/2019/07/Vacature-beweeg-
coordinator-Venlofit.pdf   
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WORDT JIJ OOK een  AutoMaatje! 
 

ANWB AutoMaatje binnenkort in Venlo van start  
Ook in Venlo zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem. 
Dit leidt tot eenzaamheid. En wat is er nu leuker als je altijd thuis zit en daardoor weinig mensen spreekt 
om weer eens met een buurtgenoot op stap te gaan. 
Als AutoMaatje vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mo-
biele plaatsgenoten op de momenten die u uitkomen. 
De professionals van ANWB en de vrijwilligers van Stichting Wensauto de Bekkerie en Stichting Uw Wijkbus 
Tegelen bieden het AutoMaatje platform waarop dit duurzaam mogelijk is.  
Venlo is de eerste gemeente in Noord Limburg waar deze dienst uitgevoerd gaat worden. 
  

Wilt u ook een ANWB AutoMaatje in Venlo worden voor minder mobiele plaatsgenoten?  
  

Voor meer informatie of aanmelding bel met: Jan Jaspers 06 36 33 41 18 of Ruud Plum 06 372 99 419  of 
stuur een mail naar: anwbautomaatjevenlo@gmail.com 
 

 
 

http://www.deluisterlijn.nl/
https://www.venlo.fit/wp-content/uploads/2019/07/Vacature-beweegcoordinator-Venlofit.pdf
https://www.venlo.fit/wp-content/uploads/2019/07/Vacature-beweegcoordinator-Venlofit.pdf
https://www.venlo.fit/wp-content/uploads/2019/07/Vacature-beweegcoordinator-Venlofit.pdf
https://www.venlo.fit/wp-content/uploads/2019/07/Vacature-beweegcoordinator-Venlofit.pdf
mailto:n.vrolijk@venlo.nl
http://www.venlo.nl/
mailto:anwbautomaatjevenlo@gmail.com
http://www.venlo.nl/

