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SCHOLINGSAANBOD
Graag dit bericht doorsturen naar de vrijwilligers!
Malkander biedt dit voorjaar weer een gratis scholingsaanbod. Een leerzaam,
sportief, gezellig en gevarieerd programma speciaal voor vrijwilligers uit de
gemeente Ede! Haal meer uit je vrijwilligerswerk, vergroot je kennis, laat je
inspireren en ontmoet andere vrijwilligers!

Meld je snel aan want er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
Grenzen stellen in je vrijwilligerswerk op 4 april
Vrijwilligers staan klaar voor anderen en verliezen zichzelf daarmee wel eens
uit het oog. Dan is het belangrijk om te leren hoe een goed evenwicht te
bewaren en grenzen te stellen. Direct inschrijven.

Tweedaagse cursus Wandelmaatje op 8 en 15 april
Voor maatjes die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om samen te
ondernemen. Een tweedaagse cursus waarin de mogelijkheden en de
meerwaarde van wandelen tijdens maatjescontacten worden belicht. Neem
goede wandelschoenen mee, want we gaan naar buiten! Direct inschrijven.

Tweedaagse training Feedback-Pokon voor je (persoonlijke en
professionele) groei op 10 april en 8 mei
Wie wil er nou niet groeien, zichzelf verbeteren in wat hij /zij doet? Dit geldt
zeker voor de vrijwilligers in Ede. Via feedback die jij zelf leert vragen, werk je
aan je persoonlijke groei. Ga naar huis met je eigen feedbackplan! Direct
inschrijven.
Informatiebijeenkomst Syrië en Eritrea op 12 april
Heb je wellicht een buurvrouw uit Eritrea, begeleid je als vrijwilliger een
statushouder uit dit land of heb je een collega uit Syrië? Dan wil je vast wel
graag meer weten over hun cultuur, gewoontes en waarom de mensen hun
land ontvluchten. Niet alleen vrijwilligers zijn welkom maar iedereen in Ede die
hier meer over wil horen. Een mooie manier om inzicht te krijgen in hoe wij met
elkaar kunnen samenleven met respect voor iedereen. Direct inschrijven.
Themawandeling Even tijd voor jezelf op 13 mei
Geniet als drukke vrijwilliger van de natuur en creëer rust in jezelf. Niet
onbelangrijk om je werk als vrijwilliger met enthousiasme te kunnen blijven
doen. Wandel mee met een/ de coach Ingrid en neem even tijd voor jezelf!
Direct inschrijven.

Tweedaagse beginnerscursus Excel op 16 en 23 mei
Maak je voor je vrijwilligerswerk bijvoorbeeld overzichten, tabellen of
jaarrekeningen en wil je leren hoe je dit handig in Excel kunt doen? Na deze
cursus kun je de basisvaardigheden Excel toepassen. Direct inschrijven.
Inloopcafé PR & Communicatie op 30 mei
Wil je gratis advies over het profileren van je vrijwilligersorganisatie of
burgerinitiatief? Kom dan op 30 mei om 19.00 uur naar Cultura! Je krijgt direct
een praktisch advies van deskundigen om je communicatiemiddelen te
verbeteren en jouw organisatie meer zichtbaar te maken! Vooraanmelding is
niet nodig.

