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Nieuwe naam én website voor VIP
Oosterhout
Na maanden van hard werken was het
donderdag 10 juli zover, Wethouder drs. M.
Janse-Witte lanceerde in opdracht van VIP
Oosterhout (dé vrijwilligerscentrale in
Oosterhout) /Surplus Welzijn de website
www.oosterhoutvoorelkaar.nl.
Deze vernieuwde online marktplaats is bedoeld
voor organisaties met een zorg- en/of hulpvraag
én voor vrijwilligers die iets voor een ander willen
betekenen. We kiezen bij deze nieuwe website
ook een nieuwe naam, die beter aansluit bij de
dienstverlening en regionale ontwikkelingen.
Oosterhoutvoorelkaar.nl beantwoordt aan de
groeiende vraag naar vrijwilligerswerk en volgt op
het succes van de landelijke website
www.zorgvoorelkaar.com.
Oosterhoutvoorelkaar.nl is een toegankelijke
website voor organisaties met behoefte aan
vrijwilligers. Met behulp van de website komen zij
gemakkelijk in contact met bij hen in de buurt.
Veel mensen zijn bereid om iets voor een ander te
doen, het is alleen niet altijd eenvoudig om
iemand te vinden met wie je matcht. Op de
website Oosterhout-voorelkaar.nl wordt vraag
en aanbod inzichtelijk gemaakt en weten deze
elkaar gemakkelijker te vinden.

Om de nieuwe naam en de lancering van de
website te vieren, werd er op donderdagavond
10 juli een feestelijke bijeenkomst gehouden
bij Rabobank Amerstreek. Alle betrokken
instanties en organisaties waren uitgenodigd.
Voor vrijwilligers en geïnteresseerden volgt
later een bijeenkomst.

De eerste twee weken na de lancering hebben
al meer dertig nieuwe vrijwilligers zich
aangemeld via de website. Inmiddels heeft
Oosterhoutvoorelkaar 121 gebruikers en
organisaties hebben 224 vacatures geplaatst.
Een mooi begin voor opdrachtgever Surplus
Welzijn.
De overgang naar de nieuwe website met
nieuwe naam en het onderhouden van het
nieuwe systeem waren niet mogelijk geweest
zonder financiële steun van het Skanfonds en
Rabobank Amerstreek. Organisaties die het
belang van vrijwilligerswerk onderkennen en
van harte ondersteunen.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op
wwww.oosterhoutvoorelkaar.nl! Of meld je
aan als vrijwilliger!

