
	

Nieuwsbrief	cursussen	
	

Gratis	interessante	cursussen	en	workshops
najaar	2022

Neem	ook	deel	aan	leuke	en	interessante	cursussen
die	er	in	het	najaar	voor	vrijwilligers	en	mantelzorgers
worden	georganiseerd!

In	deze	nieuwsbrief	een	overzicht	met	het	aanbod.	De
eerste	cursus	start	op	16	september	aanstaande.	Zien
we	jou	ook?

Bijna	alle	cursussen	worden	gegeven	aan	de
Galvanistraat	1	in	Ede.	

Door	het	volgen	van	een	cursus	kun	je	je	vrijwilligerswerk	nog	leuker,	mooier,	rijker
maken.	

Lees	hieronder	welke	cursussen	we	momenteel
hebben	en	meld	je	aan
via	www.vrijwilligers.malkander-ede.nl	onder
het	kopje	cursussen.	

Aarzel	niet	en	schrijf	je	in	(maximaal	2
cursussen	per	persoon	per	kwartaal).	Deze
cursussen	kunnen	wij	gratis	aanbieden.
Inschrijven	is	vrijwillig	maar	niet	vrijblijvend.	Bij
niet	tijdig	afmelden	(minimaal	1	week	van
tevoren)	zijn	wij	genoodzaakt	€	15,--	in	rekening
te	brengen.	

Heb	je	vragen,	tips	of	wil	je	meer	informatie	neem	dan	contact	op	met
0318	208080	of	stuur	een	mail	naar	info@malkander-ede.nl	

Schrijf	je	snel	in	want	vol=	vol!
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Nieuwsbrief	cursussen	najaar	2022 Bekijk	de	webversie

Wanneer	en	welke	cursussen	zijn	er?

Mozaïek	maken
Vrijdag	16	en	23	september	2022	|	Tijdstip	09.30	-	12.00	uur
door	Hazel	Hageman	en	Margreet	Keuter

Vind	je	het	leuk	om	te	prutsen	en	te	knutselen?	Ben	je	tijdens	een	vakantie	in
bijvoorbeeld	Barcelona	geraakt	door	de	prachtige	kunstwerken	van	Gaudi	of	heb	je
de	mozaïek	tegelvloeren	bewonderd	in	Griekenland?	Of	ben	je	in	Nederland	één	van
de	prachtige	mozaïekbanken	tegengekomen	die	o.a.	in	Oudewater	of	Amsterdam	te
vinden	zijn	en	dacht	je,	dat	zou	ik	ook	willen	maken?	
	
Grijp	dan	nu	je	kans	en	gebruik	hetgeen	je	gezien	hebt	als	inspiratie	voor	deze
workshop.	Hier	gaan	we	aan	de	slag	met	keramiek	tegeltjes,	die	je	stuk	slaat	en
vervolgens	verwerkt	in	een	mozaïek	werkstuk.	Geen	bank	of	vloer	maar	een	klein
werkstuk	om	in	of	om	je	huis	te	gebruiken.	Of	wellicht	als	cadeautje	weg	te	geven.
	
Aan	het	eind	van	deze	cursus	heb	je	een	mozaïek	gemaakt	voor	in	of	rondom	het
huis.

Natuurlijk	snoeien
Zaterdag	17	september	2022	|	Tijdstip	10.00	-	17.00	uur
door	Tinka	Chabot	van	S-kwadraat

Voor	vrijwilligers	die	tijdens	het	vrijwilligerswerk	snoeien	/	aan	tuin	onderhoud	doen
of	als	je	gewoon	wat	meer	wilt	leren	voor	je	eigen	tuinonderhoud.
	
Wat	kun	je	verwachten

's	Morgens	wordt	met	behulp	van	een	presentatie	meer	uigelegd	over	een
natuurlijke	manier	van	snoeien
's	Middags	wordt	in	de	praktijk	gekeken	hoe	je	het	snoeien	aan	kunt	pakken
Tussendoor	is	er	alle	ruimte	voor	het	stellen	van	vragen	en	een	lunch.

Over	S-kwadraat	en	Tinka	Chabot
Op	15	januari	2020	is	Tinka	uitgeroepen	tot	Duurzaamste	Hovenier	2019	in	de
categorie	bedrijven	t/m	10	personeelsleden.	Ze	is	gespecialiseerd	in	het	snoeien
van	bomen	en	struiken	en	in	de	aanleg	van	kleine	tuintjes	die	klimaatbestendig	en
onderhoudsvriendelijk	zijn.	Daarbij	gebruik	ze	uitsluitend	duurzame	materialen,
zoals	kastanjehout	en	inlandse	Douglas,	eik	en	lariks.

'Welkom	bij	Malkander'
Woensdag	21	september	2022	|	Tijdstip	09.30	-	11.00	uur	|	alleen	voor
nieuwe	vrijwilligers	en	stagiaires	Malkander
door	Margreet	Keuter

We	heten	jou	als	nieuwe	vrijwilliger	of	stagiair,	een	warm	welkom.	In	deze	Welkom
bij	Malkander	nemen	we	je	mee	in	wie	wij	zijn,	wat	Malkander	doet	en	wat	we	van
elkaar	verwachten.

Graag	tot	dan!

Niet-pluis	gevoel
Donderdag	29	september	2022	|	Tijdstip	09.30	-	12.00	uur
door	Margreet	Keuter
	

Heb	je	het	gevoel	dat	er	iets	niet	klopt	aan	de	situatie	waarin	iemand	zit?
Kun	je	er	niet	precies	je	vinger	opleggen?	
Wat	kun	je	dan	doen?

Dat	leer	je	in	deze	workshop,	evenals	hoe	Malkander	met	dergelijke	situaties
omgaat	en	wie	waarvoor	verantwoordelijk	voor	is.

Valkuilen	anders	bekeken
Vrijdag	30	september	2022	|	Tijdstip	09.30	-	12.30	uur
door	Hermien	Auf	der	Haar
	
Interessant	voor	 iedereen	die	nieuwsgierig	 is	om	anders	naar	eigen	en	andermans
valkuilen	te	kijken	of	anderen	daarbij	wil	ondersteunen.

Wat	kun	je	verwachten
Iedereen	heeft	kwaliteiten	én	minder	leuke	kanten.	Die	minder	leuke	kanten	houden
we	 in	veel	gevallen	graag	geheim.	Maar	 tijdens	deze	workshop	staan	ze	centraal!
We	zetten	onze	slechte	eigenschappen	heerlijk	in	de	spotlight,	met	een	flinke	dosis
humor	 en	 een	 scheutje	 liefde.	 Zodat	 de	 kwaliteiten	 achter	 de	 valkuilen	 terug	 in
beeld	komen.	

We	gebruiken	hierbij	 de	 theorie	van	het	kernkwadrant	van	Ofman.	Want	die	geeft
heel	 concrete	 handvatten	 om	 met	 een	 mildere	 blik	 naar	 eigen	 en	 andermans
gekkigheden	 te	 kijken.	 Én	 om	 te	 ontdekken	 hoe	 je	 makkelijker	 bij	 je	 valkuilen
vandaan	blijft.

Handmassage
Maandag	3	oktober	2022	|	Tijdstip	13.30	-	15.30	uur
door	Hester	Bouman
	
Door	 het	 volgen	 van	 deze	 workshop	 weet	 je	 hoe	 je	 een	 handmassage	 toe	 kunt
passen	bij	iemand	anders	en/of	bij	jezelf.	Een	handmassage	is	een	vorm	van	contact
maken	en	kan	heel	ontspannend	zijn	voor	ouderen	of	iemand	die	ernstig	ziek	is.	
	
Wat	kun	je	verwachten

Wederzijdse	kennismaking	
De	handen	reinigen
Samen	een	'home-made'	scrub	maken
Scrub		aanbrengen	en	weer	reinigen
Beschrijving	van	het	protocol	'handmassage'
Toepassing	 van	 de	 handmassage	 waar	 bij	 de	 trainster	 iemand	 als	 voorbeeld
neemt	en	de	deelnemers	de	massage	bij	een	andere	deelnemer	uitvoert
Aanbrengen	van	handcrème	
Beantwoorden	van	vragen	/	suggesties.

Herkennen	en	omgaan	met	eenzaamheid
Dinsdag	4	oktober	2022	|	Tijdstip	14.00	-	16.15	uur
door	Irene	Zijlstra	van	het	Vrijwilligers	College
	
Door	het	volgen	van	deze	cursus	krijg	 je	 inzicht	 in	wat	eenzaamheid	met	mensen
doet,	antwoord	op	de	vraag	hoe	je	mensen	weer	in	beweging	krijgt.
	
Wat	kunt	je	verwachten
Eenzaamheid	staat	meer	en	meer	in	de	belangstelling.	Er	komt	steeds	meer	zicht	op
de	negatieve	gevolgen	van	eenzaamheid	voor	individu	en	samenleving.	Gelukkig	is
er	 veel	 bekend	 over	 wat	 vereenzamen	 kan	 voorkomen	 en	 eenzaamheid	 kan
verminderen	en	vooral	ook	wat	de	bijdrage	hierin	van	jou	als	vrijwilliger	kan	zijn.	Jij
spreekt	 immers	 veel	 mensen	 tijdens	 je	 vrijwilligerswerk	 en	 vangt	 belangrijke
signalen	op.

Nieuwe	inzichten
Tijdens	de	workshop	krijg	je	informatie	over	wat	oorzaken	van	eenzaamheid	zijn	en
wat	 voor	 gevolgen	 dit	 heeft	 op	 het	 brein	 en	 het	 functioneren	 van	 mensen	 in
eenzaamheid.	 Zo	 ontstaat	 inzicht	 in	 waarom	 mensen	 met	 eenzaamheid	 soms
moeilijk	 in	beweging	komen	en	hoe	dit	doorbroken	kan	worden.	Hoe	kun	je	helpen
en	hoe	voer	je	gesprekken?

Filosofische	wandeling
Zaterdag	8	oktober	2022	|	Tijdstip	14.00	-	16.15	uur
door	 Jettie	 van	 den	 Houdt,	 wandelcoach	 en	 bioloog,	 en	 Diana	 Blanken,	 filosoof,
begeleiden	de	wandeling.
	
Wat	kun	je	verwachten
Stel	 jij	 jezelf	 of	 andere	 vrijwilligers	 wel	 eens	 de	 vraag	 wat	 vrijwilligerswerk	 is	 en
welke	betekenis	jullie	eraan	geven?	Op	zaterdag	8	oktober	kun	je	meewandelen	met
een	filosofische	wandeling	in	De	Sysselt	in	Ede.	Het	onderwerp	van	de	wandeling	is:
vrijwilligerswerk.	 Na	 een	 korte	 inleiding	 ga	 je	 samen	 met	 je	 medewandelaars	 op
filosofische	 wijze	 in	 gesprek	 over	 wat	 vrijwilligerswerk	 voor	 jou	 betekent.	 We
wandelen	 in	 tweetallen	 door	 het	 bos,	 wisselen	 regelmatig	 van	 gesprekspartner,
staan	 af	 en	 toe	 stil	 om	 een	 vraag	 te	 bespreken	 of	 een	 gezamenlijke	 oefening	 te
doen.	De	natuur	 zorgt	 voor	 ontspanning	en	extra	 inspiratie	 tijdens	de	gesprekken
met	 mede	 vrijwilligers.	 De	 wandeling	 wordt	 afgesloten	 met	 een	 korte	 extra
natuurbeleving.
	
We	 wandelen	 vijf	 kilometer	 door	 het	 bos	 en	 onderweg	 krijg	 je	 een	 kopje	 thee	 of
koffie	met	iets	lekkers.

Gebarentaal,	leer	de	basis
Donderdag	20	oktober	2022	|	Tijdstip	10.00	-	11.30	uur
door	Jorien	Smit,	Steffie	Hendriks	en	een	ervaringsdeskundige

Heb	 je	 altijd	 al	 Gebarentaal	 willen	 leren?	 En	 hoe	 is	 het	 om	 doof	 te	 zijn	 in	 een
horende	wereld?
	
Deze	cursus	is	speciaal	voor	vrijwilligers	en	mantelzorgers	die	te	maken	hebben	met
mensen	die	doof	zijn	of	hier	meer	over	willen	weten.

Wat	kun	je	verwachten
Het	Gebarenhuis	 biedt	 een	 interactieve	workshop	 aan,	waarin	 je	 de	 basis	 van	 de
Nederlandse	Gebarentaal	leert	door	middel	van	leuke	praktische	oefeningen.	Ook	ga
je	 in	 gesprek	met	 een	 dove	 ervaringsdeskundige	 (dit	 wordt	 getolkt	 door	 een	 Tolk
Nederlandse	Gebarentaal).

Door	het	volgen	van	deze	cursus	ervaar	je	hoe	het	is	om	doof	te	zijn	in	een	horende
wereld		en		de	basis	leren		van	gebarentaal.

Begeleiden	en	coördineren	van	vrijwilligers
Zaterdag	5	november	2022	|	Tijdstip	10.30	-	15.00	uur
door	Irene	Zijlstra	van	het	Vrijwilligers	College	
	
Deze	cursus	is	voor	begeleiders	en	coördinatoren		van	vrijwilligers.
	
Het	 doel	 van	 deze	 cursus	 is	 dat	 begeleiders	 en	 coördinatoren	 een	 belangrijke
schakel	 zijn	 in	 het	 soepel	 functioneren	 van	 vrijwilligersorganisaties.	 Een	 goede
samenwerking	én	vrijwilligers	die	enthousiast	blijven,	hangen	nauw	samen	met	het
halen	van	gewenste	resultaten.	Een	steuntje	in	de	rug	is	dan	wel	zo	prettig…
	
Wat	kun	je	verwachten
Tijdens	 de	 cursus	 worden	 tips	 gegeven	 voor	 het	 succesvol	 begeleiden	 van
vrijwilligers,	worden	competenties	vergroot,	komen	verschillende	begeleidingsstijlen
aan	de	orde,	waaronder	coachende	begeleiding	en	gespreksvaardigheden,	en	wordt
gekeken	naar	het	omgaan	met	lastige	situaties	en	conflicten.

Daarnaast	 worden	 bouwstenen	 voor	 vrijwilligersbeleid	 uit	 de	 doeken	 gedaan:
werven	en	behouden	van	vrijwilligers,	waarderen	en	rechten	en	plichten.

Tot	 slot	 wordt	 ingezoomd	 op	 een	 verantwoorde	 wijze	 van	 beëindigen	 van	 de
samenwerking	met	vrijwilligers	in	voorkomende	situaties.

Er	wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 combinatie	 van	 theorie,	 praktijkoefeningen	 en
checks.	

Contact!
Dinsdag	8	november	2022	|	Tijdstip	19.00	-	22.00	uur
door		Hermien	Auf	der	Haar

Deze	cursus	 is	 interessant	voor	 iedereen	die	het	boeiend	vindt	om	stil	 te	staan	bij
het	 thema	 ‘Contact’.	 Dat	 kan	 voor	 jezelf	 zijn	 en/of	 omdat	 het	 relevant	 is	 in	 je
vrijwilligerswerk,	 	 bijvoorbeeld	 omdat	 je	 als	 maatje	 een	 eenzame	 inwoner
ondersteunt.

Als	 de	 Coronaperiode	 iets	 heeft	 duidelijk	 gemaakt,	 dan	 is	 het	 wel	 hoe	 belangrijk
contact	is	voor	de	meeste	mensen.	Niet	iedereen	is	er	even	handig	in	om	contact	te
maken	en	te	onderhouden.	En	als	het	je	toch	al	niet	zo	makkelijk	afging	dan	zou	je
het	tijdens	de	verschillende	lockdowns	weer	verleren…

Tijdens	deze	cursus	komen	verschillende	aspecten	van	het	thema	‘Contact’	aan	bod:
wat	 is	 het	 eigenlijk	 en	 waaróm	 is	 het	 zo	 belangrijk,	 hoe	 wordt	 contact	 maken
makkelijker	en	wat	werkt	bij	het	onderhouden	van	contacten?
	
We	maken	tijdens	de	workshop	gebruik	van	de	schat	aan	ervaringen	die	we	samen
hebben	en	vullen	die	aan	met	theorie	en	oefeningen.

VCO	(Vrijwilligers	Coördinatoren	Overleg)	intervisie
Woensdag	16	november	2022	|	Tijdstip	09.30	-	12.00	uur
door	Katja	Bensalem	

Deze	cursus	is	voor	vrijwilligers	coördinatoren

Het	 doel	 van	 deze	 cursus	 is	 ervaringen	 uitwisselen	 met	 met	 betrekking	 tot	 het
onderwerp	Het	begeleiden	en	coördineren	van	vrijwilligers.

We	gaan	met	elkaar	1	of	2	casussen	uitdiepen	via	de	"Roddelmethodiek"
	
Inhoud	cursus
Iedereen	 neemt	 een	 casus	 mee	 waarover	 je	 met	 collega	 coördinatoren	 van
gedachten	wilt	wisselen	om	 tot	nieuwe	 inzichten/	aanpak	 te	komen.	Via	 stemmen
wordt	met	elkaar	besloten	welke	vraagstukken	verder	uitgediept	worden	middels	de
"Roddelmethodiek".	Aan	het	 eind	ga	 je	met	 allerlei	 tips	 en	nieuwe	opties	de	deur
weer	uit.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt
ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u

ivanzeijst@malkander-ede.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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