
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Vrijwilligerswerk
SINT-MICHIELSGESTEL, GEMONDE, DEN DUNGEN, BERLICUM EN MIDDELRODE

Vrijwilligers maken het verschil!
Vrijwilligers zijn hard nodig, zowel Bint als andere organisaties kunnen niet 

zonder vrijwilligers. In de gemeente Sint-Michielsgestel zetten veel mensen zich 
in als vrijwilliger en wordt er veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Bint is altijd 
op zoek naar vrijwilligers. Daarnaast adviseren, begeleiden en ondersteunen we 

vrijwilligers. 

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl



Voor wie?
Vind je het leuk om iets voor een ander te doen bij jou in de buurt? Hou 
je van het maken van een praatje of het organiseren van activiteiten? Wil 
je een maatje zijn of juist praktisch aan de slag? Dan ben je bij Bint als 
vrijwilliger van harte welkom! Met een uurtje van je tijd maak je al het 
verschil!  Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons. Samen 
bekijken we welke werkzaamheden je leuk vindt en welke passen bij jouw 
kwaliteiten en wensen.

Wat kun je doen?
Bint kan niet zonder vrijwilligers. Ze zijn een gewenste en onmisbare schakel in 
de totale professionele zorg en dienstverlening. Bint biedt een zeer uiteenlopend 
aanbod aan vrijwilligersvacatures. Een paar voorbeelden: 

Maatjes
Als maatje ondersteun je inwoners van de gemeente St-Michielsgestel. Wekelijks 
maak je enkele uurtjes vrij voor een ander die dat nodig heeft. Je biedt sociale 
en/of praktische ondersteuning. Een bezoekvrijwilliger brengt bv. wekelijks een 
bezoek aan iemand en een taalmaatje helpt een nieuwe Nederlander met de taal. 

Vervoersdienst Bint/ BoodschappenPlusbus
De vrijwillige vervoersdienst is bedoeld voor ouderen of kwetsbare mensen die 
geen beroep kunnen doen op buren, familie of kennissen. Zij worden naar bv. het 
ziekenhuis, de huisarts, de kaartclub, familie of het koor gebracht. Of men doet 
samen boodschappen. Zo kan iedereen blijven meedoen.

Formulierenbrigade
De formulierenbrigade geeft ondersteuning aan inwoners van de gemeente 
Sint-Michielsgestel die hulp nodig hebben bij het invullen van de aanvraagformu-
lieren van bv. uitkeringen of voor aanvragen van zaken bij de gemeente.



Meer informatie en contact
Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk? 
Kijk op www.bintwelzijn.nl/vrijwillige-inzet of op www.vwpunt.nl 
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Meanderkamer en Durpskamer
Ieder die behoefte heeft aan een plezierige, zinvolle dagbesteding kan mee-
doen met activiteiten bij de Meanderkamer in Sint-Michielsgestel of de 
Durpskamer in Berlicum. De gezelligheid van mensen om je heen en samen 
kijken welke activiteiten die je wilt doen. Als vrijwilliger ondersteun je mensen 
wekelijks geef je hen samen invulling aan de dag.
 
Cultuurcafé 
Het cultuurcafé is een gratis culturele activiteit waarbij alle culturen samen-
komen.

Wat bieden wij?
Het VrijwilligersPunt
Bint ondersteunt het VrijwilligersPunt. Het VrijwilligersPunt stimuleert vrijwil-
ligerswerk in de gemeente Sint-Michielsgestel. Ze stemmen vraag en aanbod 
van vrijwilligers op elkaar af: ze helpen vrijwilligers bij het zoeken naar pas-
send vrijwilligerswerk en organisaties bij het zoeken naar vrijwilligers. 
Kijk voor vraag en aanbod op www.vwpunt.nl  of e-mail: info@vwpunt.nl
Het VrijwilligersPunt  voorziet vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ook van 
informatie en advies, zorgt  voor promotie, waardering en deskundigheidsbev-
ordering.

Vrijwilligers Academie 
Verbreed je kennis en haal meer uit jezelf als vrijwilliger! Ben je vrijwilliger en 
wil je nieuwe vaardigheden leren, kennis opdoen of heb je een steuntje in de 
rug nodig? Of wil je als vrijwilliger aan de slag, maar mis je bepaalde kennis of 
vaardigheden? Dan kun je terecht bij de Vrijwilligers Academie. Door meer te 
leren over een bepaald onderwerp kun je jouw vrijwilligerswerk (nog) beter en 
met meer plezier doen.



Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432

Voor welzijn
 en ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Bint voor welzijn & ondersteuning is de 

brede welzijnsinstelling voor de gemeente 

Sint-Michielsgestel. 

Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,  

helpt bij het opzetten van initiatieven 

door en voor burgers in de buurt. 

Bint stimuleert bewegen voor iedereen,

organiseert activiteiten en cursussen, 

ondersteunt  en biedt hulp aan burgers die dat 

tijdelijk even nodig hebben. 

Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

Want iedereen moet mee kunnen doen!


