
 

 

VNG Trainees NL Doet Pluspunt Rotterdam 

Afgelopen vrijdag hebben Chenella, Sharon, Arjen en ik (Joey) een bezoek gebracht aan Stichting 

Pluspunt Rotterdam. Stichting Pluspunt Rotterdam is een werkactiveringscentrum voor mensen die 

dak- en thuisloos zijn “geweest” en daardoor in een sociaal isolement zijn geraakt. Pluspunt biedt 

haar bezoekers structuur en een zinvolle en zingevende dagbesteding. Pluspunt is op dit moment 

gevestigd op twee locaties, Rotterdam Noord en Rotterdam West. Op korte termijn hoopt Pluspunt 

een derde vestiging te openen in Rotterdam Zuid.  

Chenella, Sharon, Arjen en ik zijn afgelopen vrijdag in het 

kader van NL Doet afgereisd naar de locatie in Rotterdam 

West. Nadat we allemaal waren gearriveerd op het Samuel 

Mullerplein, hebben we onszelf kort voorgesteld aan de 

bezoekers en de medewerkers van Pluspunt. Vervolgens 

hebben we met kennismakingsgesprek met Petra, onze 

contactpersoon, gehad. Tijdens dit gesprek heeft zij het reilen 

en zeilen van Pluspunt uitgelegd.  

Daarna zijn we aan de slag gegaan met het schuren van een van de gebouwen op de binnenplaats. 

Een flink klus, maar net voor het middaguur konden we aan de slag met het schilderen van het 

gehele gebouw. De bezoekers hadden gekozen voor een flitsende kleurencombinatie, mintgroen en 

geel. We werden goed in de watten gelegd met een natje en een droogje. Na een gezamenlijke lunch 

hebben we het karwei afgemaakt.  

De bezoekers van Pluspunt keken eerst de kat uit de boom, maar gedurende 

de dag gingen ze steeds meer meehelpen met het opknappen van de houten 

schuur. Uiteindelijk kregen wij van Pluspunt een bedankje voor onze inzet. 

Voor ons was deze dag eveneens een groot pluspunt. 

 

  



VNG Trainees NL Doet Pluspunt Rotterdam 

 

Afgelopen vrijdag hebben wij met een groep trainees vrijwilligerswerk gedaan voor NLdoet van het 

Oranjefonds. Als trainees hebben we een steentje bij kunnen dragen aan het realiseren van een 

aantal wensen van maatschappelijke organisaties. Zo hebben een aantal trainees grofvuil gevist in de 

grachten van Leiden. Met een grote groep vrijwilligers verzamelden we vrijdagochtend op de 

Apothekersdijk, waar we uitleg kregen van de initiatiefnemer van deze vrijwilligersactie Stichting de 

Leidse Rederij en Onder water in Leiden. Vol enthousiasme gingen we vervolgens naar het 

Rapenburg waar het vissen kon beginnen. We moesten even op gang komen, maar toen we eenmaal 

de slag te pakken hadden hengelde we de ene fiets na de ander het water uit. Het hele evenement 

trok ook veel kijkers die het allemaal heel interessant vonden. Ook nam menig voorbijganger een 

foto van de stapel fietsen die uit de gracht werden gevist in de hoop zijn of haar eigen fiets terug te 

vinden? 

 

Maar waar gevist wordt moet ook opgeruimd worden. Ons werd verteld dat rond half 2 ’s middags 

de oud-ijzer boer alle vangst zou komen ophalen. Na dat hij alles had ingeladen moesten we de kades 

nog schoonmaken en hebben we nog heerlijk met alle vrijwilligers een drankje gedaan in de zon op 

het terras. 

 

Een geslaagde dag met een grote vangst. Een compleet overzicht 

van alles wat uit de gracht komt volgt nu: 201 fietsen (waaronder 

1 elektrische fiets en 2 konden er direct terug naar de eigenaar), 

19 grote vuilniszakken met restafval, 2 grote vloerkleden, 4 

paraplu's, 1 hoed, 1 pet, 1 wegbebakeningsbord, 1 bouwhek, 1 

grote pollepel, 1 spade, 1 stofzuiger, 1 ijzeren kast, 15 



winkelwagens, 1 televisie, 6 diverse Leidse paaltjes, 2 kerstbomen, 1 ijzeren afvalemmer, 1 

rotanstoel, 1 theelepeltje, 1 fietsrek aan betonblok, 1 parasol, 3 verkeersborden aan paal, 2 stuivers, 

1 traphek, 4 wieldoppen, 2 bankstellen, 3 lange pijpen (waarvan 1 ten minste 50 kg zwaar), 1 deel 

van hekwerk, 1 uitlaat, 1 invalidenverkeersbord op paal, 1 metalen plaat (300x50cm), 1 vlaggenmast  

(400cm), 1 grote scheepshark, 1 klauwhamer, 1 ketting, 2 rivierdonderpadden, 1 wolhandkrab, 3 

Amerikaanse gevlekte rivierkreeftjes, diverse mosselen (waaronder korfmosselen), 1 tafelpoot, 1 

buddyseat, 1 buitenboordmotor, 1 snorfiets, 1 kaarsenstandaard, 2 fietsenrekken en een staande 

schemerlamp.  
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"Een hele leuke en leerzame ervaring met een hoop betrokken en energieke vrijwilligers"  
 
Vogelasiel De Wulp in de Haagse wijk Loosduinen is onderdeel van 
de Haagse vogelbescherming en helpt jaarlijks zo'n 7000 in het wild 
levende, inheemse dieren. In Vogelasiel de Wulp worden zieke, 
gewonde of jonge vogels opgevangen en verzorgd. Tevens wordt er 
24-uurs noodopvang voor egels, eekhoorns en vleermuizen 
geboden. Het Vogelasiel is niet in de gelegenheid om zelf de vogels 
op te halen, hiervoor kunnen zij rekenen op de dierenambulances. 
Tijdens de openingstijden komen ook veel particulieren de 
hulpbehoevende vogels brengen. 
 
 In totaal verzorgen zo'n zestig betrokken vrijwilligers samen met 
twee vaste krachten de binnengebrachte vogels, van 
knobbelzwanen tot bosuilen tot pekingeenden. Je vindt het daar 
allemaal. De dag begon met een kennismaking van de aanwezige 
vrijwilligers en dierenarts-assistenten samen met een uitgebreide 
rondleiding. Daarna werd het tijd om de handen uit de mouwen te 
steken! Er moest een kast uit elkaar worden gehaald en er moest 
een afvoerstelsel aangesloten worden (klinkt moeilijker dan het is). Tot slot, moesten de 
buitenvolières gescanned worden op eventuele tunnels/gaten waar de dieren door kunnen 
ontsnappen. Dit werd verder afgewerkt met xtra betegeling en zand.  

 
Toen werd het tijd om de dieren te verzorgen (voederen) met als 
kers op de taart: het verzorgen  van de zwaan (foto). Feitje: ook 
hier houdt men zich bezig met de politiek. Kijk maar eens goed 
naar het kapsel van het onderstaande Oud-Hollandse kuifeend 
(foto). Drie keer raden hoe deze Limburgse eend wordt 
genoemd;) 
#lijsttrekkervaneennietnadertebenoemenpolitiekepartij. 
 
Kortom, een hele leuke ervaring met een hoop betrokken en 
energieke vrijwilligers waar je altijd je steentje kunt bijdragen 
(ook al heb je twee linkerhanden). Ik kom er zeker nog een keer 
terug om op de zaterdag te helpen.  



Mocht je na dit verhaal geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk bij deze opvang, neem dan contact op. 
Ze zijn altijd op zoek zijn naar vrijwilligers, zeker in het broedseizoen die van start gaat in april! 
 
Voor meer informatie over vogelopvang de Wulp, zie de web site:  http://www.vogelasieldewulp.nl. 
Ook zijn ze te vinden op social media @dewulp en op Facebook. 
 
Vogelasiel de Wulp 
Heliotrooplaan 15 
2555 MA Den Haag 
070-3231568 
 

 

http://www.vogelasieldewulp.nl/

