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22 organisaties (bijgewerkt 1 april 2022) 

 

 

Activiteitencentrum ''It Stee''  Informatie volgt 

Aardema-Zorggroep Aardema-Zorggroep zoekt naar verbinding tussen vrijwilligers en cliënten om zo het welzijn van de cliënt 

en de vrijwilliger te optimaliseren. Belangrijk voor ons is dan ook: waar ben jij als vrijwilliger naar op 

zoek?? 
 

www.aardemazorggroep.nl 

Alliade / Talant Vrijwilligerswerk Alliade (Wil, Talant) draagt zorg voor een goede match tussen de vrijwilliger en cliënt 

met een verstandelijke beperking. 

Wij zoeken vrijwilligers die zich met veel plezier en enthousiasme willen inzetten voor onze cliënten. 

  

https://www.talant.nl/vrijwilligers 

Bibliotheek Gorredijk Bibliotheek Gorredijk is dé plek waar iedereen welkom is om te leren, te werken, te ontmoeten en 

uiteraard ook om boeken te lenen. Wij zoeken creatieve, geïnteresseerde vrijwilligers die bereid zijn om 

meer te leren van nieuwe technieken in ons Makerlab en deze kennis over te brengen naar kinderen en 

volwassenen.  
 

www.bzof.nl/over-ons/vrijwilligerswerk/word-vrijwilliger-in-ons-makerlab.html 

  



 

Buddies Buddies schept duurzame, gelijkwaardige vriendschappen tussen jongeren mét en zónder een beperking 

en zorgt daarmee voor een inclusief Nederland. We bieden deze vriendschappen aan met twee 

programma’s: een programma voor jongeren met een lichamelijke beperking en een programma 

voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. We matchen deze jongeren op grond van hun 

hobby’s en persoonlijkheden. Wij zijn op zoek naar jongeren tussen 16 en 35 jaar met een lichamelijke of 

licht verstandelijke beperking die vriendschap zoeken en jongeren die vriendschap kunnen bieden. 
 

www.handicap.nl/buddies 

Care-Point Care-Point biedt Ambulante begeleiding en Wonen aan volwassenen en jongvolwassenen met een 

verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Voor een aantal van onze cliënten zijn wij op 

zoek naar een maatje om wat sociaal contact te bieden in de vorm van: een spelletje, bakje koffie 

drinken, sporten, wandelen, koken. Ook zijn wij op zoek naar een Handige Harry of Harriët voor klusjes in 

onze woning en bij cliënten thuis én een vrijwilliger met groene vingers die onze saaie tuin om kan 

toveren tot een fijne plek. 

www.care-point.nl 

Code Hans Code Hans zoekt vrijwilligers voor de ondersteuning van nieuwkomers (statushouders) in Opsterland. We 

zoeken ‘maatschappelijk begeleiders’ die deze nieuwe Opsterlanders op weg willen helpen met 

bijvoorbeeld de inrichting van hun huis, het wegwijs maken in hun nieuwe woonplaats, een paar keer 

mee boodschappen doen, introduceren bij buurtactiviteiten, helpen met brieven, administratie en 

regeldingen, etc. En we zoeken ‘taalcoaches’ die nieuwkomers willen helpen om het Nederlands onder 

de knie te krijgen. Ook zoeken we nog vrijwilligers om de Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen. 
 

www.codehans.nl/projecten/begeleiding-statushouders 

  



 

De Opstap  In De Opstap worden voor jong en oud verschillende activiteiten georganiseerd (creatief, culinair, 

sportief). De organisatie is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers. Wij zoeken nieuwe 

vrijwilligers die samen met ons mensen een warm en gezellig verblijf in De Opstap willen bieden. Ook 

kun je zelf een nieuwe activiteit/groep starten bij ons. Neem contact met ons op voor meer informatie. 
 

www.skans.nl/de-opstap-sociaal-cultureel-werk 

De PlusBus Opsterland De PlusBus verzorgt het regionale vervoer voor ouderen en mensen met een beperking die daarin zelf 

niet kunnen voorzien. Wij zoeken chauffeurs en planners, die ritten aannemen en inroosteren. 

www.pakdeplusbus.nl 

De Skâns De Skâns is een plek ("het hart van Gorredijk") waar “cultuur en ontmoeten” centraal staan. De Skâns 

staat open voor alle leeftijden, voor inwoners van Gorredijk en wijde omgeving, voor verenigingen, 

toeristen, organisaties en bedrijven. Vrijwilligers helpen mee bij de organisatie van de activiteiten door 

gasten te ontvangen, tickets te scannen, meehelpen in de horeca. 
 

www.skans.nl 

De Weefplaats In De Weefplaats werken vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor het vervoer hebben wij nog 

een chauffeur nodig. 
 

www.schouderaanschouder.nl/wp-content/uploads/2019/04/deweefplaats-alg.def_.pdf 

De Zonnebloem De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking, omdat iedereen in de maatschappij moet 

kunnen meedoen. Wij organiseren verschillende activiteiten voor onze gasten, zoals bezoek aan musea 

en andere uitstapjes, een gezellige middag met muziek, een jaarlijkse boottocht. Vrijwilligers gaan dan 

mee om de gasten te begeleiden. Ook kan men als vrijwilliger gasten bezoeken voor een praatje, een 

spelletje of samen op pad gaan. 

www.zonnebloem.nl/gorredijk 



 

Dierenambulance de Wouden Altijd al in actie willen komen voor dieren in nood ? Wordt dan vrijwilliger bij Dierenambulance de 

Wouden! 
 

www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-de-wouden 

Dierenambulance Zuid-Oost Friesland Wij zoeken mensen die ons vrijwilligersteam willen komen versterken. Heb je zin om met andere mensen 

en natuurlijk met dieren te werken, meld je dan aan. Wij kunnen iedereen gebruiken die een paar 

uurtjes per week voor de dieren in touw wil zijn! En veel tijd heeft om deze uurtjes flexibel in te vullen. 

Wij kennen een tweetal functies: chauffeur op de dierenambulance en bijrijder op de dierenambulance. 
 

www.dierenambulancezof.nl 

Het Odensehuis  Odensehuizen zijn inloophuizen voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Als je getroffen 

wordt door deze nare ziekte verandert je leven aanzienlijk. Het overvalt je en is zo moeilijk om mee om 

te gaan. Dan kun je heel goed hulp gebruiken. Hulp van professionals, maar ook van mensen die in 

dezelfde situatie zitten. Die weten waar je dagelijks tegenaan loopt, die weten hoe zwaar het is, die 

begrijpen wat het is om 24 uur per dag alle bordjes in de lucht te houden. En die weten vaak ook wat je 

waarschijnlijk te wachten staat en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. In een Odensehuis kun je 

hulp vragen op momenten dat je die heel hard kunt gebruiken. We bieden niet allen hulp binnen de 

Odensehuizen. We zijn ook buiten openingsuren bereikbaar. Niels 06 - 29 39 15 51 of Martine 06 - 24 37 

80 84. Wil je een bijdrage leveren aan ons Odensehuis? Kom dan langs op de vrijwilligersmarkt. 
 

www.facebook.com/odensehuisgorredijk 

Humanitas Smallingerland-Opsterland Humanitas Smallingerland-Opsterland is er voor mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan 

hun situatie, met de hulp van een vrijwilliger. Wij maken het verschil door mensen aan elkaar te 

verbinden zonder onderscheid te maken in afkomst, geloof of cultuur. 
 

www.humanitas.nl/afdeling/smallingerland-opsterland 

  



 

Maatwurk-Ondersteuning Wij zijn Maatwurk - ondersteuning in Gorredijk en bieden (arbeidsmatige) dagbesteding aan mensen met 

een beperking, of mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Voor onze variërende 

afdelingen (houtwerkplaats, tuin/groen, productie) zoeken wij een kundige vrijwilliger (ex vakman) die 

ons wil ondersteunen. 
 

www.maatwurk-ondersteuning.nl 

Museum Opsterlân Museum Opsterlân vertelt het verleden van de gemeente Opsterlân. Vanaf 1 mei krijgt het museum er de 

functie van TIP (Toeristisch Informatie Punt) bij. Wij zoeken vrijwilligers met de volgende 

aandachtsgebieden: baliemedewerker TIP | vrijwilligers Social Media (Facebook, Instagram): schrijven 

voor nieuwsbrieven en webteksten | beheer textielcollectie | bouwploeg voor exposities. 
 

www.museumopsterlan.nl 

Puer leven in stijl Puer leven in stijl is een unieke zorgonderneming en tevens een sfeervolle winkel in Gorredijk. Puer biedt 

zorg aan jongeren en volwassenen: • Dagbesteding • Individuele en groepsbegeleiding • Werk- en 

leertrajecten • Re-integratie • Thuisondersteuning • 24 uurs zorg • Beschermd wonen. Het meedraaien in 

de maatschappij met een beperking is een uitdaging. Dat vraagt flexibel en ad-hoc meebewegen, denken 

in mogelijkheden en dat is nou precies de kracht van Puer leven in stijl! Met een ‘groen accent’ zetten zij 

zich in voor een bewuste en gezonde leefstijl. 
 

www.puerleveninstijl.nl 

't Zuider Stee -  Eleos  ’t Zuider Stee is een groeiende organisatie die langdurige 24-uurzorg biedt aan bewoners vanaf 18 jaar 

die in meerdere of mindere mate begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Wij zoeken 

enthousiaste vrijwilligers die onze bewoners willen ondersteunen in het dagelijks leven met bijvoorbeeld: 

vervoer, koken, wandelen of iemand die gezellig kan kletsen. 
  

www.zuiderstee.nl 

  



 

Voedselbank Opsterland 

 
 

Voedselbank Opsterland verstrekt gratis voedsel aan huishoudens in de gemeente die tijdelijk 

onvoldoende financiële middelen hebben om een verantwoorde maaltijd te kopen. Zo voorkomen we 

ook verspilling van voedsel. We werken alleen met vrijwilligers voor: het vervoer, de aanname en het 

uitdelen van voedsel en  voor de schoonmaak. 
 

www.voedselbankopsterland.nl 

ZuidOostZorg Ben jij of ken jij iemand met ❤ voor ouderen? Wij zijn een zorgorganisatie met oog voor mensen en 

verwelkomen je graag als vrijwilliger. Bij ZuidOostZorg doen we het samen! 
 

www.zuidoostzorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vrijwilligersmarkt wordt mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

   
 


