Zoek elkaar. Vind elkaar.
Rotterdammersvoorelkaar.
Wil jij dingen veranderen in de wereld die jij belangrijk vindt? Of zoek jij juist iemand die kan
helpen dingen in jouw wereld te veranderen? Samen veranderen we de wereld door elkaar te
helpen. Dat kan al heel simpel, door een kopje koffie met elkaar te drinken of een keer voor
vervoer te zorgen. Op 22 september 2016 is de officiële lancering van
Rotterdammersvoorelkaar. Bij Rotterdammersvoorelkaar geloven we dat iedereen in de
gemeente Rotterdam het verschil kan maken en zich in wil zetten voor een ander. Het
resultaat? Een goed gevoel, omdat je de wereld van iemand anders wat mooier hebt gemaakt!
Iets voor elkaar doen wordt steeds belangrijker in onze
samenleving. Gelukkig zijn veel mensen bereid een ander
te helpen. Alleen: hoe vind je elkaar?
Rotterdammersvoorelkaar is dé online ontmoetingsplaats
voor iedereen die wil helpen of juist wat hulp kan
gebruiken. Zoek je bijvoorbeeld iemand die een keer
mee naar het theater wil, of je af en toe kan helpen met
je tuin? Je wilt graag als vrijwilliger aan de slag bij een
sportvereniging of je talenten inzetten als vrijwilliger in
de buurt? Het kan allemaal via
Rotterdammersvoorelkaar!

Hoe werkt het?
 Maak een profiel aan op
www.rotterdammersvoorelkaar.nl. Aanmelden is
gratis en zo gepiept.
 Geef aan wat je zoekt of waarmee je iemand wilt
helpen.
 Kom eenvoudig en veilig met elkaar in contact.

"Eens in de 2 weken komt Nejib bij
ons eten. Heel gezellig en leerzaam
voor hem én voor ons. Hij oefent zijn
Nederlands en wij leren meer over
het leven in Syrië. Ik zou mezelf niet
bestempelen als vrijwilliger. Het is
een win-win en prima in te passen
naast werk en gezin!”

Astrid, 37 jaar
Rotterdammersvoorelkaar

Ga naar www.rotterdammersvoorelkaar.nl. Meld je aan en maak het verschil!

Meer weten?
Rotterdammersvoorelkaar is hét platform voor alle inwoners van Rotterdam en is ontstaan
vanuit de behoefte aan een sterkere samenleving en grotere zelfredzaamheid van haar
inwoners. Een platform dat ervoor zorgt dat mensen de hulp krijgen die ze verdienen.
Rotterdammersvoorelkaar maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk van NLvoorelkaar.
Heb je een vraag over Rotterdammersvoorelkaar? Stuur ons een e-mail
op info@rotterdammersvoorelkaar.nl en we beantwoorden hem graag!

