
Vrijwilligerswerk is leuk om te doen! 
Met de inzet bevorder je het welzijn en de 
zelfstandigheid van kwetsbare mensen.  
Vrijwilligerswerk bevordert de samenhang  
in de buurt en houdt mensen actief.

CentraM werkt vanuit de Huizen van de 
buurt in Amsterdam Centrum: 

Huis van de Buurt De Boomsspijker: Recht 
Boomssloot 52, 1011 EC, Amsterdam 

Huis van de Buurt De Witte Boei: Kleine  
Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam 

Huis van de Buurt Het Claverhuis: Elands-
gracht 70, 1016 TX Amsterdam

 
Als vrijwilliger leert u de buurt goed kennen 
en u ontmoet ook nieuwe mensen.  

CentraM biedt verschillende soorten  
vrijwilligerswerk, o.a.:
• Informatief huisbezoek bij volwassenen:   
 informeren op het gebied van wonen,  
 financiën, sociaal netwerk en gezondheid
•  Assisteren bij het Pluspunt: ondersteuning  
 van bewoners bij allerlei vragen (o.a. rea- 
 geren op brieven en bellen met instanties)
• Burenhulp: o.a. boodschappen doen,  
 wandelen met iemand of mee gaan naar  
 het ziekenhuis
• Thuisadministratie: mensen thuis helpen  
 met het op orde brengen van hun  
 administratie
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www.centram.nl

• Schulddienstverlening: in een groep  
 individuele begeleiding bieden zoals  
 sorteren van papieren en het maken  
 van een budgetplan. 
• Vertrouwenspersoon zijn voor mensen  
 die te maken hebben met huiselijk  
 geweld
• Kleine klussen in huis; bijvullen van de  
 cv ketel, schilderijtje ophangen, e.d. 
• Ondersteuning Chinese ouderen die de  
 Nederlandse taal niet spreken

Procedure
Na aanmelding volgt een kennismakings- 
gesprek. Na wederzijdse instemming

  
 
 
 

 
 
 
 

 

worden afspraken gemaakt  over de werk-
zaamheden, tijdsbesteding, begeleiding en 
scholing. Alle vrijwilligers worden verzocht 
een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) 
aan te vragen. Wij zoeken bij voorkeur 
naar vrijwilligers die in stadsdeel Centrum 
wonen. 

Doet u ook mee? 
Voor meer informatie over CentraM en  
onze contactgegevens verwijzen wij u  
naar onze website: www.centram.nl 

U kunt ons uiteraard ook bellen:  
020-5573333 (tijdens kantoortijden)  
of per e-mail: info@centram.nl 


