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Jeugdcursus VWG genomineerd

voor lokale vrijwilligersprijs

Op 5 november heeft bij de vestiging van de Rabobank te Hilversum de jaarlijkse

uitreiking plaatsgevonden van “Het Lokale Compliment 2000”. De jeugdcursus van

de VWG was hiervoor één van de genomineerden.

Ricardo van Dijk

ledere organisatie kreeg 10

minuten de gelegenheid om

een toelichting te geven op

het vrijwilligerswerk. Onze

cursusleider Derek Laoüt

hield voor een publiek van on-

geveer 60 personen een korte

toespraak over de activiteiten

die bij de jeugdcursus “Vogels

kijken en vogels herkennen”

plaatsvinden. Om deze activi-

teit goed in beeld te kunnen

brengen werd een video ver-

toond over de jeugdcursus.

Deze video is gemaakt door

Martijn Landman, één van de

(jonge) vrijwilligers van de

jeugdcursus. De video bracht

goed in beeld hoe er les wordt

gegeven in de Hooischuur,

een educatieruimte bij het

bezoekerscentrum van Na-

tuurmonumenten in ’s-Grave-

land. Deze ruimte wordt be-

langeloos ter beschikking ge-

steld. Na de activiteit in de

Hooischuur werd in beeld ge-

bracht hoe de kinderen van de

jeugdcursus hielpen bij op-

ruimwerkzaamheden op het

landgoed Bantam. Tijdens de-

ze werkzaamheden werd een

vijver flink opgeruimd, zodat

er in de toekomst een geschik-

te broedgelegenheid voor de

ijsvogel zal ontstaan.

Na afloop van de presentaties
trok de jury zich terug en lie-

ten de genomineerden in

spanning achter. Na enige tijd
werd de winnaar van het Lo-

kale Compliment 2000 be-

kend gemaakt: Humanitas, af-

deling het Gooi. Zij ontvingen
de prijs voor het Drempelpro-

ject. Een groep vrijwilligers

draagt zorg voor een goede

overgang van het zelfstandig
wonen naar het wonen in een

verzorgingshuis.
Ondanks het feit dat de jeugd-
cursus dus naast de prijs

greep, waren de begeleiders
niet ontevreden. Naast een

goede naamsbekendheid en

de eer om genomineerd te

worden, heeft deze prijs-

uitreiking geleid tot het reali-

seren van een voorlichtings-
video die nog voor allerlei

doeleinden gebruikt kan gaan

worden. Wellicht ziet u deze

video binnenkort tijdens een

ledenavond.

Doel van het Lokale Compli-

ment is opvallende projecten

of vrijwilligersorganisaties met

voorbeeldwerking in het zon-

netje te zetten en tevens daar-

mee de betrokkenheid van het

bedrijfsleven te vergroten. Het

Lokale Compliment bestaat

uit een geldprijs van ƒ2500,--.

Voor dit jaar waren in totaal

125 vrijwilligersorganisaties

aangemeld. Na een kritische

selectie zijn daar uiteindelijk 5

genomineerden uit geselec-

teerd:

• Stichting coördinatie patiënten-

vervoer van het Ziekenhuis

Hilversum

• Stichting Ontspanning Lichame-

lijk Gehandicapten
• Humanitas, afd. het Gooi

• Jongerenopbouwwerk
Hilversum

• VWG Het Gooi, jeugdcursus.
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