Service Gilde Roermond

De gildevrijwilliger

Service Gilde Roermond is sinds 1991
actief en heeft als doelstelling:
Het delen van kennis, ervaring en
vaardigheden door vrijwilligers.

Deel je graag kennis, ervaring of vaardigheden? Sluit je dan aan bij Service
Gilde Roermond en wordt gids, begeleider, coach of zet je in voor een van
de landelijke Gildeprojecten. Wij maken
je graag wegwijs in onze inspirerende
organisatie die deel uitmaakt van de
koepelorganisatie Gilde Nederland, waar
ruim 50 Gilden bij zijn aangesloten.

Service Gilde Roermond bemiddelt,
coördineert en stimuleert het contact
met iedereen die kennis, ervaring en
vaardigheden belangeloos aan anderen
wil overdragen. Het aanbod van de circa
100 zeer gemotiveerde vrijwilligers die
bij het Gilde actief zijn, is zeer divers en
bestrijkt een breed scala op het gebied
van educatie, kunst, historie, sociale en
maatschappelijke kennis.

Vrijwilligers delen kennis, ervaring en vaardigheden
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Activiteiten/projecten:

BijenProject
Coach4you (landelijk project)
ComputerVraagbaak
Fietstochten
Individueel Advies
NatuurWandelingen
SamenBuiten
SamenSpraak (landelijk project)
StadsWandelingen
TaalCafé
VertelProject
ZomerSchool (in ontwikkeling)
Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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T: 06 23 9740 59
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond
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W A T I S S A MEN B U ITEN ?
SamenBuiten is: Roermond en de omgeving van Roermond leren kennen.
We doen dat met mensen van verschillende nationaliteiten.
W A A ROM DOEN WE H ET ?
We willen graag dat elk mens zich thuis
voelt in onze SAMENLEVING en het
beste uit zichzelf kan halen.
We maken gebruik van de omgeving
waarin we leven. Bekendheid met je
woonomgeving maakt je zekerder en
geeft je een veilig gevoel. Bovendien
kun je makkelijk zelf erop uit gaan als
je bekend bent met je omgeving.
H OE G A A T H ET IN Z IJN WER K ?
We gaan er 10
keer per jaar op
uit in onze eigen omgeving.
Denk aan de stad
waarin je woont,
de geschiedenis van die stad.
Maar ook kunst,
cultuur, natuur.
Voel de creativiteit die overal om ons
heen bloeit. We wandelen in gemengde
groepen: anderstaligen en Nederlanders. Iedereen spreekt met elkaar, dat is
TAAL en die TAAL verbindt ons. Bij alle
activiteiten is deskundige begeleiding.
Na afloop gaan we koffie of thee drinken. We kunnen dan ervaringen bespreken. We kunnen elkaar helpen.

K O S TEN ?
De wandelingen zijn GRATIS
Activiteiten buiten Roermond
kosten € 1,- p.p.
VOOR WIE I S H ET ?
• voor anderstaligen die hun taal willen verbeteren.
• voor anderstaligen die hun wereld
groter willen maken.
• voor taalcoaches van SamenSpraak
en de mensen die ze begeleiden.
• voor bezoekers van het TaalCafé
• iedereen kan meedoen en het maakt
niet uit hoe goed je Nederlands
spreekt.

H OE WEET JE W A T WE
G A A N DOEN ?
Kijk op de website van: servicegilderoermond.nl. Klik op: SamenBuiten.
Daar vind je het jaarprogramma.
Elke maand staat de activiteit van die
maand er uitgebreid op, met: datum,
vertrekplaats, enz.
Wil je meer weten?
Mail naar: info@servicegilderoermond.nl
Facebook: www.facebook.com/SGRoermond/
PROJECTTE A M S A MEN B U ITEN
Het projectteam bestaat uit mensen met
verschillende nationaliteiten. Ze dragen
samen de verantwoordelijkheid.

