Matches Beursvloer Ommen 2016
Bureau Schröder/Evenmens:
Bureau Schröder verzorgt een intervisiebijeenkomst voor vrijwilligers van Evenmens in het voorjaar
van 2017. Evenmens zoekt ontwerper voor een logo.
Evenmens//Lions Ommen Dalfsen:
Voor mensen die in een sociaal isolement verkeren wordt een lunch aangeboden voor max. 50
personen voor Ommen/Dalfsen.
Bibliotheek/Carinova:
Onderzoeken alzheimercafé in de bibliotheek. Tegenprestatie, bekendheid, bereiken andere mensen
in samenleving.
Taalpunt/Taal voor het leven / Raad & Recht:
Bij signalering van laaggeletterdheid maken vrijwilligers/medewerkers dit bespreekbaar en verwijzen
ze door naar Taalpunt. Omgekeerd verwijst Taalpunt door naar Raad en Recht als sprake is van
juridische problemen. Taalpunt gaat – op een avond – training verzorgen aan de vrijwilligers van
Raad en Recht, over doorverwijzen en signaleren.
Evenmens/Sprank:
Sprank: zoekt vrijwilliger voor cliënt met beperking om hem wegwijs te maken op computer/tablet.
Evenmens: zoekt gebruik rolstoelbus voor uitje of evt. ruimte om te vergaderen eenmalig.
Noggus en Noggus kringloop/Vluchtelingenwerk Nederland locatie Ommen:
Noggus en Noggus biedt als tegenprestatie kleding aan die matching zijn aan het seizoen waarin
vluchtelingen het land binnenkomen. Voor gezinshereniging biedt Vluchtelingenwerk statushouders
aan die graag willen werken bij Noggus en Noggus.
Noggus en Noggus/Humanitas Thuis Administratie Ommen-Hardenberg:
Humanitas biedt hulp bij thuisadministratie aan vrijwilligers van Noggus en Noggus in ruil voor zitting
te mogen houden tijdens repaircafé voor klanten Noggus en Noggus.
Evenmens/Carinova:
Voor mensen met dementie in beginstadium activiteit(en) bieden in de buitenlucht onder
begeleiding van (een) vrijwilliger(s) van Evenmens. Samen zoeken ze een 3e partij voor de activiteit.
Zorgboerderij of dagbesteding.
Noggus en Noggus kringloop/Evenmens:
Noggus en Noggus bied een sjoelbak en eventueel andere spellen aan en als tegenprestatie doet
Evenmens een pr-stuk in de nieuwsbrief en multimedia. Monique belt Miranda.
Evenmens/Bergzicht:
Evensmens organiseert bijeenkomst voor vriendenkring. Bergzicht stelt ruimte en activiteit
beschikbaar.
IWorkspace/Bibliotheek:
IWorkspace en de bibliotheek organiseren in februari 2017 een thema-avond over het thema
participatie.

Notaris Bentum Nijboer /Buro sociaal raadslieden:
Per 2017 zal Bentum Nijboer eens in de 6 weken spreekuur houden en (notarieel) vorm te geven bij
Buro sociaal raadslieden. Buro sociaal raadslieden zal mensen doorverwijzen en uitnodiging voor
symposium

