
Boogh
Is persoonlijke specialist
voor mensen die willen
leren omgaan met de
gevolgen van
hersenletsel. 
www.boogh.nl

Prezzent
Biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een
(verstandelijke) beperking op woonlocaties, dag-
besteding en aan zelfstandig wonende cliënten. 
www.prezzent.nl

Vluchtelingenwerk Oost Nederland
Vrijwilligers geven maatschappelijke en
juridische begeleiding aan vluchtelingen.
Dat versnelt de integratie in de stad.
www.vwon.nl 

Hospice Nocturne
Geeft tijd, aandacht en ondersteuning aan iedereen
in de laatste levensfase en aan diens naasten.
www.vptzculemborg.nl

Levende Verhalen Culemborg
Legt verbindingen tussen ouderen onderling en
verschillende generaties middels het delen en het
vastleggen van verhalen. 
www.levendeverhalen.com

Schuldhulpmaatje Culemborg
Helpt mensen met financiële vragen en
problemen. De begeleiding is gericht op
gedragsverandering en financiële
zelfredzaamheid. 
www.schuldhulpmaatje.nl 

Langer ThuisOntwikkelen

rondkomen verbinding

ElkWelzijn
Ondersteunt bewoners zodat ze op hun eigen manier
kunnen meedoen in Culemborg. 
www.elkwelzijn.nl

Culemborgers helpen elkaar
Verbindt mensen die hulp willen bieden met stads-
genoten. Bijvoorbeeld hulp met boodschappen, hond
uitlaten of grasmaaien.
www.culemborgershelpenelkaar.nl

Present West-Betuwe
Biedt de mogelijkheid om je als groep of individu in te
zetten voor mensen die te maken hebben met armoede,
een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
www.stichtingpresent.nl/westbetuwe/

Culemborg Herstelt
Biedt een ontmoetingsplek waar mensen er-
varingen kunnen delen over (psychische) kwets-
baarheid en kunnen werken aan hun herstel. 
www.culemborg.herstelt.org

Humanitas Rivierenland
Biedt (tijdelijk) ondersteuning aan gezinnen
en jongeren.
www.humanitas.nl/afdeling/rivierenland/

JobHulp Culemborg
Helpt mensen concreet verder op weg naar
(vrijwilligers)werk, waardoor ze weer
kunnen deelnemen aan de maatschappij.
www.jobhulp.org

Leerhuis Culemborg
Biedt een veilige plek aan inwoners van
Culemborg om zich te kunnen ontwikkelen,
anderen te ontmoeten en vragen te stellen
op elk gebied. 
www.leerhuisculemborg.nl  

Syndion
Biedt ondersteuning aan volwassenen en kinderen,
kleinschalig en middenin de samenleving op woon-
en dagbestedingslocaties en kinderdagcentrum.
www.syndion.nl

Rode Kruis afdeling Rivierenland
Geeft hulp aan mensen in nood. Als je je
enkel verzwikt of je huis uit moet door een
gaslek. Voor iedereen staan we klaar.
www.rodekruisrivierenland.nl

Zonnebloem afdeling Culemborg
Zet zich in voor mensen met een lichamelijke
beperking vanaf 18 jaar. Zij worden bezocht door
vrijwilligers, die ook activiteiten organiseren.
www.zonnebloem.nl/culemborg

vrijwilligersmarkt
Maak kennis met organisaties in zorg en welzijn waar je
vrijwilligerswerk kunt doen.

Senioren Collectief Culemborg
Biedt doelgerichte informatie, activiteiten en
diensten aan senioren in Culemborg.
www.seniorencollectiefculemborg.nl

KBO-PCOB Culemborg
Ondersteunt ouderen met bijvoorbeeld
cliëntondersteuner, belastinghulp en ouder-
adviseur en organiseert bijeenkomsten.
www.kbo-pcob-culemborg.nl

Santé Partners/STMR
Biedt kleinschalige woonvormen aan voor
ouderen met dementie. In Culemborg op
locatie Elisabeth-Hof.
www.santepartners.nl

Stichting Samen Verder
Ondersteunt ouderen en mensen met een beperking
om zelfstandig te functioneren, onder andere door
Bartjes kringloopcentrum en vervoersproject
Klaartje. 
www.stichtingsamenverder.com

Zorgcentra De Betuwe
Biedt zorg aan en dienstverlening aan kwetsbare
ouderen die in hun eigen huis wonen of in een
woonvoorziening, zoals Beatrix, Kulenburg,
Troelstrahof en De Betuwehoeven.
www.zorgcentradebetuwe.nl

Odensehuis Culemborg
Ontmoetingscentrum voor mensen met geheugen-
klachten of beginnende dementie en die voor hen
zorgen. Lotgenotencontact, informatie, activiteiten
en ontspanning.
www.odensehuisculemborg.nl

RIBW Rivierenland
Biedt begeleiding aan mensen met een
ernstige psychiatrische aandoening,
zodat zij weer zoveel mogelijk mee
kunnen doen in de samenleving. 
www.ribw-nr.nl 

Ontmoeten

Netwerk vrijwilligers zorg en welzijn | www.elkwelzijn.nl

Zaterdag 10 oktober van 13.00 - 16.00 uur op de Markt.


