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ACTIVITEITEN
De Verhuisfamilie
In het najaar van 2014 is de Verhuisfamilie opgericht. Met als doelstelling om eenzame en
minvermogende mensen in staat te stellen toch te verhuizen, hebben we een aantal
activiteiten ondernomen. Veel stond in het teken van de opbouw en soms hebben we al veel
bereikt. Soms viel het tegen.
Netwerk vrijwilligers
Een netwerk van vrijwilligers die op afroep in te zetten zijn, in de buurt van een oproep aan
de Verhuisfamilie is een noodzakelijke pijler onder het werk van de stichting. We hebben
gemerkt dat er een aantal landelijk werkende vrijwilligersorganisaties in Nederland zijn die
geschikt zouden zijn om samen te werken in de Verhuisfamilie. En graag met ons samen
willen werken, waarbij een coördinator ons omschreef als de missing link, omdat ze zelf wel
aanvragen voor verhuizingen kregen, maar dit hetzij af moesten wijzen door het ontbreken
van goed materieel, hetzij zelf met een busje amateuristisch toch gingen verhuizen.
Behalve dat men het idee achter de Verhuisfamilie snel snapte en graag wilde samenwerken,
bleken er soms toch praktische bezwaren te zijn. Zo waren er soms op korte termijn geen
vrijwilligers beschikbaar. Of werkte men juist andersom in die zin dat er men vrijwilligers liet
inschrijven voor een bepaalde klus, waarbij het dan maar de vraag was of er rond die tijd ook
net een verhuizing in die regio was. Omdat verhuisbedrijven dus makkelijker waren in te
plannen dan vrijwilligers, was het laatste steeds de eerste stap bij een aanvraag. En is het
uiteindelijk toch ook vaak wel gelukt met vrijwilligers, scholieren die punten moesten halen
of kerkleden.
Fondsenwerving
Een leuk en simpel uit te leggen idee moet makkelijk financiële support kunnen verwerven,
was onze gedachte. En dan blijkt dat rondom verhuizingen degenen die verhuisd worden of
fondsenorganisaties in de regio van harte doneren. Het blijkt alleen erg moeilijk om de stap
te maken naar bedragen van €5000 of €10.000 om ineens binnen te halen. Verder zaten we
in de kip-ei situatie dat er geen coördinator was die behalve het regelen van de verhuizingen
ook een netwerk van financiers op kon bouwen. Omdat er geen geld was voor een
coördinator. Gelukkig is er bij de start van 2016 een coördinator.
Verhuisfamilie gevoel
Vrijwilligerswerk voor een goed doel geeft veel voldoening. Misschien meer dan mensen zich
van tevoren realiseren is de voldoening van hard werken, want dat blijft een verhuizing, in
combinatie met aardige mensen, dat zijn vrijwilligers altijd, voor een goed doel altijd erg
groot. Ook voor de verhuizers van Mondial Movers blijkt een Verhuisfamilie verhuizing een
ander gevoel te geven, terwijl verhuizen hun dagelijks werk is. Op foto's zijn dan ook alleen
maar stralende gezichten te zien.
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Publiciteit
De media snappen het idee van de Verhuisfamilie onmiddellijk en vinden het sympathiek.
Omdat het ook uniek is, kregen we veel aandacht van kranten en lokale radio rondom
verhuizingen. Fijn om te merken en met de promotie van de Verhuisfamilie en de
fondsenwerving in het achterhoofd was het ook een uitgelezen kans om het platform van de
lokale media te gebruiken.
Landelijke vrijwilligersprijs
Het voorgaande was ook de aanleiding om genomineerd te worden voor een landelijke
vrijwilligersprijs. En de nominatie werd ook nog bekroond en zo konden we uit handen van
minister Plasterk en Staatssecretaris Van Rijn de nationale vrijwilligersprijs in de categorie
Bedrijven. Immers, de Verhuisfamilie is opgericht door de verhuizers van Mondial Movers,
maar andere verhuisbedrijven worden van harte uitgenodigd mee te doen, zodat de
Verhuisfamilie kan groeien. Het doel voor 2016.
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