Jaaroverzicht 2018
2018 was weer een bijzonder vrijwilligersjaar. Een jaar met heel veel vreugde en soms ook
met verdriet. Er waren leermomenten, gezellige activiteiten, bijzondere ontmoetingen,
nieuwe kennismakingen en tijden van afscheid nemen.
We kijken terug op een jaar met veel helpende handen in de woonvormen, in de
dagbesteding, in de vrije tijd, tijdens evenementen, groepsgericht en individueel als maatje.
Vrijwilligers die heel regelmatig vrijwilligerswerk verrichten, maar ook af en toe iets doen of
zelfs eenmalig tot een korte periode.
Een ding is zeker: vrijwilligers dragen bij in de zorg en welzijn van menig Radar-cliënt, en
brengen een glimlach op vele gezichten.
In dit jaaroverzicht 12 momentopnames van 2018 in 12 foto's. We willen alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet en geweldige bijdrage in 2018!

Jane Piets-Hardenberg, Coördinator Vrijwilligerswerk
Monique Hollanders, Coördinator Vrije Tijd

,

Jaarlijks zijn er vanaf januari de
maandelijkse introductiebijeenkomsten
van Radar.
We organiseren ook cursussen en
workshops om samenwerken met
vrijwilligers en mantelzorgers te vergroten.
Januari- Landgraaf Centrum

We gebruiken Facebook niet alleen voor
aankondigingen, maar ook om vrijwilligers in
het zonnetje te zetten.
Februari- Brunssum Rozengaard

NLdoet is een landelijk evenement. Reken
maar dat we vele helpende handen hebben!
Leuk om mee te doen? Ga naar
www.nldoet.nl

Maart- Maastricht Bemelergrubbe

https://www.radar.org/live/saamhorigheidbasis-van-equipe-ravel
Geregeld lees je in de nieuwsbrief Radar Live
over enthousiaste vrijwilligers, Deze keer de
april-editie waar aandacht is voor Harry, een
van de buddy’s van Equipe Ravel, de
wielerploeg van Radar en Levanto.
Alle begeleiders van Equipe Ravel zijn
vrijwilligers
April- Equipe Ravel

In samenwerking met andere organisaties
nemen we dit jaar weer deel aan de
vrijwilligersinformatiemarkt van Zorgsaam in
Maastricht. Altijd fijn wanneer ook cliënten
de infostand mee-bemensen en helpen bij
informeren en werven.
Mei- Maastricht Centre Ceramique

In Ut Glaashoes in Maastricht werken diverse
vrijwilligers. Zij ondersteunen de kunstenaars
met hun eigen creativiteit en andere talenten.
Kom er ook eens kijken!
Juni- Maastricht Galerie Atelier Ut Glaashoes

’s Zomerse uitstapjes zijn zeer in trek bij
cliënten.
Zonder vrijwilligers kunnen we deze en
andere VrijeTijds-evenementen zoals ook de
Heuvelland Wandel 4-daagse niet
organiseren.
Gezelligheid troef!
Juli en augustus,
Landgraaf/Maastricht/Heuvelland

Bijeenkomsten zijn belangrijk voor
vrijwilligers, meedenken, meepraten en hun
stem laten horen.
Augustus- Brunssum inspraakavond

Clubjes beginnen weer na de zomer en
vrijwilligers hebben grootse plannen om
weer het clubjaar goed te draaien. Een
jaarplanning vol activiteiten…
We starten ook het clubjaar met een
bijeenkomst voor de clubleiders.
September- Houthem St. Gerlach

Het hele jaar door vinden er
kennismakingsgesprekken plaats. Voor deze
maand staan er weer een aantal gepland.
Leuk om nieuwe mensen te laten
kennismaken met de zorg- en dienstverlening
van Radar.
Maar ook goed om te weten dat we
samenwerken met o.a. Trajekt en We Helpen
in de werving van vrijwilligers en met elkaar
kennis delen over het vrijwilligerswerk
Oktober - Maastricht

Het cliëntenfeest was geslaagd!
Dankzij vrijwillige helpende handen (in totaal
50 Radar-vrijwilligers en Radarmedewerkers) liep de planning en uitvoering
van het feest als een trein!
Iedereen die er was heeft genoten.
November- Valkenburg Polfermolen

7 december Internationale Vrijwilligersdag.
Vrijwilligers maken kennis met onze nieuwe
bestuurder en we zetten ook de jubilarissen
in het zonnetje! We huldigen ter plekke 7
mensen. Eén dame met haar 40 jarige
jubileum en maar liefst 6 andere met hun
12,5 jarige jubileum. Wat een feest en wat
zijn we dankbaar!
Hulde aan alle vrijwilligers.
December –Klimmen Zaal Keulen

