vrijwilligersorganisaties
Venlo

Zorg voor Elkaar
In Venlo zijn veel organisaties die op vrijwillige basis iets voor een ander doen.
In deze folder vindt u een overzicht van een aantal van deze organisaties die in
2017 subsidie hebben gekregen op grond van de subsidieregel maatschappelijke
participatie. Sinds kort heet deze subsidieregel “Zorg voor elkaar”.

Stichting vanHarte

Samen eten

Het vrouwenhuis Venlo

Ontmoeting

Stichting Buurtbemiddeling
Venlo

Resto VanHarte vindt dat iedereen
erbij hoort in de samenleving en wil
eenzaamheid en sociaal isolement onder
de aandacht brengen en bestrijden.
Door mensen met elkaar in verbinding te
brengen, zodat zij samen kunnen koken en
eten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan
een leefbare gemeenschap. Meer weten?
Kijk op https://www.restovanharte.nl/

Het vrouwenhuis is een plek waar
activiteiten worden georganiseerd voor
vrouwen van allerlei nationaliteiten. Denk
daarbij aan taalles, kookles of gewoon een
kopje koffie drinken.
Meer informatie?
Kijk op
vrouwenhuisvenlo.nl/vrouwenhuis-.html of
bel naar 06- 27 440 110

Bemiddeling

Iedereen maakt wel eens minder prettige
situaties mee in de buurt. Door met elkaar
te praten vind je vaak samen een oplossing.
Maar soms lopen de emoties zo hoog op
dat buren elkaar niet meer aankijken of
ruzie met elkaar krijgen. Buurtbemiddeling
kan hierbij helpen.
Kijk op
http://www.buurtbemiddelingvenlo.nl
of neem contact op via
buurtbemiddelingvenlo@gmail.com

Beperking

Wings Venlo is een vereniging voor mensen
met een beperking. Er worden excursies
en andere activiteiten georganiseerd.
Meer informatie? Neem contact op via
wingsvenlo@hotmail.com

Excursie groep Wings Venlo

GIPS Noord-Limburg

Beperking

GIPS Noord-Limburg bevordert integratie
van lichamelijk en verstandelijke beperkte
personen door voorlichting te geven aan
de schoolgaande jeugd. Deze raken op
hun beurt bekend met de mogelijkheden
en onmodelijkheden die iemand met een
beperking ervaart. Meer informatie?
Kijk op:
http://www.gips-noord-limburg.nl/
cms2/?Welkom

Beperking

Stichting Maria Auxiliatrix Run organiseert
jaarlijks een feestweekend oor mensen
met een lichamelijke- en verstandelijke
beperking. Hoogtepunt van het weekend
zijn feestavond en motortocht.
Meer informatie?
http://www.ma-run.nl/nl/ of
info@ma-run.nl

Kinderen

Stichting Sôkkertante is een
speelgoedbank voor de regio Venlo die
ervoor zorgt dat minder bedeelde kinderen
speelgoed kunnen krijgen. Meer weten?
http://www.sokkertante.nl/home

Stichting Maria Auxiliatrix
Run

Stichting Sokkertante

Stichting Noemidia

Stichting Veldense
Volkscultuur afd.
Sociaal Café

Ontmoeting

Stichting Noemidia houdt zich bezig
met het organiseren van debatten en
bijeenkomsten en het schrijven en spelen
van toneelstukken. Meer informatie?
Neem dan contact op met
stichting.noemidia@hmail.com

Ontmoeting

Het sociaal café is een ontmoetingsplek
voor mensen met een beperking. De
ontmoetingsavonden worden gehouden in
het Wapen van Velden. Meer weten?
Kijk op
http://www.veldense-volkscultuur.nl/
sociaal-cafe

Ontmoeting

Stichting Wachm bevordert integratie,
participatie en emancipatie van
Marrokaanse Nederlanders in de
samenleving. Werken met meerdere
stichtingen samen en organiseren
activiteiten. Kijk op
http://wachm.nl/ voor meer informatie of
neem contact op via info@wachm.nl

Stichting Wachm

Humanitas
Reintegratie

Humanitas is een maatschappelijke
organisatie met een groot aanbod.
Zowel voor opvoedingsvragen als
schuldhulpverlening kun je terecht bij
Humanitas. Meer informatie? Kijk op
www.humanitas.nl

Reintegratie

Afasiecentrum Noord-Limburg
ondersteunt, begeleidt en behandelt
mensen met afasie en hun omgeving.
Kijk op
www.afasiecentrum-noord-limburg.nl/
voor meer informatie of neem contact op
via
telefoon: 06-49374683
afasietherapeut@afasiecentrum-noordlimburg.nl

Reintegratie

De Vincentiusvereniging Venlo is een lokaal
georganiseerde vrijwilligersorganisatie,
De vereniging maakt deel uit van een
internationale organisatie waar directe
en persoonlijke hulp centraal staat. De
Vincentiusvereniging bekommert zich om
ieder mens in nood, ongeacht oorzaak,
achtergrond of geloof. Meer weten over het
aanbod? http://www.vincentiusvenlo.nl/ of
neemt contact op via T: 077 354 69 78
E: mj.hvh@home.nl

Stichting Afasie
Noord-Limburg

Vincentiusvereniging
Venlo/ Project Schuldhulp
Maatje

Parochie Federatie Regio
Blerick

Parochie Federatie Regio Blerick
organiseert verschillende activiteiten. Kijk
op http://www.rkpfblerick.nl/ of neem
contact op
via parochiecentrum@rkblerick.nl

Parochie St. Martinus

Parochie St. Martinus zet zich in voor
mensen in nood. Er worden bijeenkomsten
georganiseerd, daarnaast bezoekt de
parochie waar nodig ouderen en minder
validen. Meer informatie? Kijk op
http://www.rkvenlo.nl/ Martinus of bel naar
077-3512394

Protestantse Gemeente
Venlo

De Protestantse Gemeente Venlo
organiseert in verschillende wijken
contactavonden. Ook worden er
diverse activiteiten georganiseerd voor
vluchtelingen. Meer weten? Neem contact
op via secr.cvk.pgvenlo@gmail.com

Stichting Jongerenkerk
Venlo

Stichting Jongerenkerk Venlo is er
voor dak- en thuislozen, eenzamen en
aszielzoekers. Zo worden er onder andere
solidariteitsmaaltijden georganiseerd. Meer
weten? Kijk op http://www.jkvenlo.nl/ of
neem contact op via
SecretariaatJK@jkvenlo.nl of
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Sultan Ahmed Moskee
Tegelen

De Sultan Ahmed Moskee Tegelen is
een moskee waar plek is voor het gebed
maar waar ook activiteiten worden
georganiseerd. Meer weten? Neem contact
op via sgunbeyi03@hotmail.com

Jongeren van Vroeger
Senioren

Bent u ouder dan 60 en lijkt u het leuk om
samen activiteiten te ondernemen? Kijk op
http://www.jongerenvanvroeger.nl of neem
contact op via info@jongerenvanvroeger.nl
/ 077-3260409

Senioren

Bent u ouder dan 65 en woont u in Lomm?
Lijkt het u gezellig om samen met anderen
activiteiten te ondernemen? Dan kunt u
contact opnemen met KBO Lomm via
peeters-leo@hetnet.nl

Senioren

KBO Arcen organiseert activiteiten voor
senioren in omgeving Arcen. Meer weten?
Neem contact op via 077-8512425 of
kbo-arcen@outlook.com

Senioren

KBO afdeling Velden KBO H.Hart Tegelen
organiseert activiteiten voor ouderen in
omgeving Velden. Meer informatie? Kijk op:
http://www.kbovelden.nl/ of neem contact
op via 077- 472 1874

Senioren

KBO afdeling St. Martinus-St.Jozef Tegelen
organiseert activiteiten voor ouderen
in omgeving Tegelen. Kijk voor meer
informatie op: http://www.kbo-tegelen.nl/
U kunt contact opnemen via 077 373 24 50
E-mail
secr.kbo.tegelen@gmail.com

Katholieke Bond van
Ouderen

KBO afd. Arcen

KBO afd. Velden

KBO afdeling St. MartinusSt.Jozef Tegelen

KBO Venlo-Blerick
Senioren

KBO Venlo-Blerick organiseert activiteiten
voor ouderen in omgeving Blerick. Kijk
voor meer informatie op: http://www.
kbovenloblerick.nl/ of neem contact op
met Ari Verbruggen via
077 3522787

Senioren

KBO H. Michael ‘t Ven organiseert
activiteiten voor ouderen in omgeving van
‘t Ven. Meer informatie? Neem contact op
via 077-3513220 of
phillaar@ziggo.nl

Senioren

KBO H.Hart Tegelen organiseert activiteiten
voor ouderen in omgeving Tegelen. Kijk
voor meer informatie op
http://www.kbohhart.nl/ of neem contact
op via 077-3733093

Senioren

KBO Seniorenvereniging St. Urbanus
Belfeld organiseert activiteiten voor
ouderen in omgeving Belfeld. Meer
informatie? Neem contact op via
077 4751693

Senioren

KBO St. Rochus Steyl organiseert
activiteiten voor ouderen in omgeving
Steyl. U kunt contcat opnemen via tel.:
06-30082345
e-mail: secretariaatkbosteyl@gmail.com
https://www.facebook.com/kboopsteyl/

Senioren

Ouderen Societeit Hout-Blerick richt zich
op ouderen in Hout-Blerick. Wilt u meer
informatie? Mail dan naar
htmderckx@ziggo.nl

Senioren

Stichting SOB Venlo wil eenzaamheid bij
ouderen voorkomen door het organiseren
van verschillende activiteiten. Meer weten?
Kijk op https://www.sobvenlo.nl/ of neem
contact op via 077-3515458 / info@
sobvenlo.nl

Senioren

Stichting ziekentriduum Steyl organiseert
een driedaagse voor zieken en ouderen
in de parochie. Meer informatie via
pmvandooren@kpnmail.com

KBO H. Michael ‘t Ven

KBO H.Hart Tegelen

KBO Seniorenvereniging
St. Urbanus Belfeld

KBO St. Rochus Steyl

Ouderen Societeit
Hout-Blerick

Stichting SOB Venlo

Stichting ziekentriduum
Steyl

Stichting Ziekentriduum
Tegelen/Belfeld

Senioren

Wilt u zich aanmelden voor het
ziekentriduum Tegelen/Belfeld? Dan kunt u
contact opnemen via ghmsijbers@hetnet.nl
of 0773736671

Taal

Taalachterstand? Dat is niets om je voor te
schamen. Stichting Groenlicht kan helpen!
http://www.groenlichtnml.nl/ of neem
contact op via: Telefoonnummer:
077-7370181

Zorg

Buddyzorg Limburg bestaat uit tientallen
enthousiaste buddy’s die in te zetten zijn
bij mensen met een chronische lichamelijk
en/of levensbedreigende ziekte of fysieke
beperking. Neem contact op met
marie-louiseweerts@mgzl.nl

Stichting Groen Licht NML

Buddyzorg Limburg /
MeanderGroep
Zuid-Limburg

Het Nederlandse Rode
Kruis Venlo
Zorg

Stichting Algemene
Hulpdienst Venlo

Stichting Algemene
Hulpdiensten Tegelen Steyl
Belfeld

Het Rode Kruis biedt EHBO-cursussen
aan. Daarnaast biedt zij sociale hulp aan
om eenzaamheid te verminderen en
zelfredzaamheid te vergroten.
Meer weten? Kijk op
http://www.rodekruis.nl/afdeling/venlo

Zorg

Stichting Algemene Hulpdienst Venlo pakt
zoveel mogelijk zorgvragen op. Heeft u
een zorgvraag? Neemt dan contact op met
info@ahdvenlo.nl

Zorg

Stichting Algemene Hulpdiensten
Tegelen Steyl Belfeld pakt zoveel mogelijk
zorgvragen op. Heeft u een zorgvraag?
Neemt dan contact op met
info@ahdtegelensteylbelfeld.nl

Zorg

Het Toon Hermans Huis Venlo is er voor
mensen met kanker en hun omgeving. U
kunt zonder afspraak binnenlopen voor
individuele hulpgesprekken, het vinden
van betrokkenheid en rust, informatie,
voorlichting en contact met lotgenoten.
Meer informatie via
www.toonhermanshuisvenlo.nl of neem
contact op via
info@toonhermanshuisvenlo.nl /
077 - 321 1433

Stichting Toon Hermans
Huis Venlo

