
Helpen maakt je happy!

BORSELEVOORELKAAR.NL 

MAAK ER GEBRUIK VAN

Werken aan een zorgzame Borselse samenleving. Dat kan 

als we het samen doen. Borselevoorekaar.nl maakt het 

eenvoudig om elkaar te vinden. Deze interactieve zoek- 

en vindplaats brengt ons bij elkaar.

borselevoorelkaar@borsele.nl

www.vrijwilligershuis.nl | www.borselevoorelkaar.nl

Poelvoordestraat 1, 4431 BP ‘s Gravenpolder

0113 - 311 999

ma. di. do. 9.00 - 15.00 uur & wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur

Deel je talent!

1. Hulp nodig / bieden?

2. Leg contact.

3. Een match!

3. Een match! Spreek af en have fun! 

Samen maken we de wereld een stukje mooier.

2. Leg contact. Gevonden wat bij jou past? Maak via de 

website veilig contact en ontdek of jullie het goed met elkaar 

kunnen vinden.

1. Hulp nodig? Hulp bieden? Zoek tussen het aanbod en 

de vragen of registreer je om op de hoogte te blijven van de 

nieuwste vrijwilligers-jobs en vragen in jouw buurt.



Altijd iets wat bij je past!Maak er gebruik van!

Borselevoorelkaar.nl maakt onderdeel uit van het landelijk 

netwerk van NLvoorelkaar. Samen met alle andere digitale 

zoek- en vindplaatsen van NLvoorelkaar proberen we zoveel 

mogelijk Nederlanders happy te maken.

Als inwoner, dorpsgenoot, hulpvrager of dorpsinitiatief, 

maar ook als (sport)vereniging of maatschappelijke organisatie 

tref je hier extra handjes. 

Samen werken aan een zorgzame Borselse samenleving!

Meld je aan als vrijwilliger, laat je talent zien, plaats je 

hulpvraag online of zoek die paar extra handjes voor je 

(sport) vereniging of maatschappelijke organisatie.

Maak er gebruik van!

Heb jij een talent? Deel het via borselevoorelkaar.nl

Passend in jouw agenda en op jouw wijze kun je iemand 

helpen.

Wil je vrijwilligerswerk doen maar weet je niet wat 

bij je past? Niet gek! Er is zoveel leuks wat je kunt doen! 

Maar er is goed nieuws: op borselevoorelkaar.nl vind je 

altijd iets dat bij je past!

Eenmalige activiteit of juist voor een langere periode? 

Via borselevoorelkaar.nl zoek je snel en eenvoudig naar ge-

schikte vrijwilligers voor jouw (sport)vereniging of maatschap-

pelijke organisatie. 

Vergroot je wereld!

Voor meer informatie,  vragen of problemen 

bij het gebruik van borselevoorelkaar.nl

kun je contact opnemen met:

VrijwilligersHuis Borsele,  T (0113) 311 999

Helpen maakt je happy!


