Tenslotte is het goed om te zeggen dat dit pamflet tot stand is gekomen na raadpleging van alle regiovergaderingen en
de raad van afgevaardigden van december 2016. Er is geluisterd en gepraat en op basis daarvan zijn we op dit pamflet
uitgekomen. Een pamflet waarmee we ons zowel intern als extern profileren en wat hopelijk als basis dient voor vele
lokale successen.
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In het pamflet hebben we gekozen voor je/jouw. U kunt natuurlijk ook kiezen voor u/uw
Dit pamflet is complementair aan de bestaande flyer. Bij de volgende druk van de flyer zullen een paar kleine aanpassingen doorgevoerd worden
Het pamflet is tevens de vinden op het besloten gedeelte van onze website

Gildevrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring. Met tijd en aandacht.
Bekende
•
•
•
•
•

Gilde-activiteiten (waarbij de naam ‘Gilde’ soms weggelaten wordt) zijn:
Stadswandelingen
Rondleidingen
Het project ‘Gilde SamenSpraak’. Taalmaatjes die individuele begeleiding geven
Het project ‘Coach4you’. Individueel mentoraat voor brugklassers
Het project ‘Power, veerkracht op leeftijd’

Maar er is natuurlijk veel meer. En dat verschilt per Gilde.
Gildevrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de lokale woon-, leef-, werk- en leeromgeving en aan het welzijn van de burgers door middel van bewustwording, kennisoverdracht en verbetering van vaardigheden, zonder een ‘hulpverlener’ te zijn.
Waarom de naam Gilde? In het verleden waren er in bijna iedere stad Gilden waar een vak geleerd werd en de
kwaliteit van dat vak bewaakt werd. Zo waren er Gilden voor kuipers, brouwers, metselaars etc. Leerlingen, gezellen
en meesters bouwden daar samen aan hun specifieke vaardigheden. Men leerde van elkaar! En dat is precies wat
Gildevrijwilligers ook doen. Samen leren en samen bouwen. Met de aandacht van een vakman.
• Wil je deelnemen aan een activiteit?
• Wil je Gildevrijwilliger worden?
• Is er in jouw gemeente geen Gilde maar zou je dat wel willen?
• Mis je een activiteit?
Alles, ook over Gildevrijwilligers en Gilde-activiteiten in jouw gemeente, vind je op www.gilde-nederland.nl
Aandacht, erkenning en waardering. En vakmanschap natuurlijk.



