Wat houdt het in om een vrijwilliger bij IHH NL te zijn?
Een bijdrage leveren op verscheidene manieren, daar waar nodig, enkel en alleen, omwille
van Allah Subhanahu wa ta’ala is waar het mee begint.
Vrijwilliger zijn houdt in: een bijdrage leveren door het ter beschikking stellen van
verschillende middelen zoals; fysieke inspanning, financiële middelen, tijd, kennis, talenten
en inzet ten gunste van de projecten van IHH NL. Ieder mens heeft verschillende kwaliteiten
en kan er voor kiezen om deze in te zetten als vrijwilliger.
Individuele acties en projecten zijn uiteraard erg mooi en hart verwarmend, maar IHH NL wil
benadrukken dat projecten die worden opgezet in samenwerking met een organisatie
vruchtbaarder zijn. De gemeenschappelijke zorgen die wij hebben kunnen wij dan ook het
beste gezamenlijk aanpakken. Immers de krachten bundelen en de handen in een slaan maakt
dat wat veel is, gemakkelijk.

Wat doet een vrijwilliger van IHH Nederland.
• Invullen van de IHH Nederland vrijwilligersformulier
• Actief deelnemen aan de projecten en activiteiten van IHH NL
• Bewustzijn creëren voor de projecten van IHH NL in zijn of haar omgeving, denk aan
familie, werk, school, buurt, stichting etc.
• Het organiseren van bijeenkomsten met als doel donaties inzamelen voor projecten
• Degene die tijd hebben te spenderen, kunnen langskomen op de kantoor van IHH NL
om administratieve ondersteuning te geven
• Het verspreiden van flyers en brochures, zowel op papier als digitaal
• Digitale bekendmaking en bewust zijn creëren via sociale media, zoals facebook,
internet fora, eigen domeinen etc.
• IHH NL spaarpotjes neerzetten, aller eerst in eigen huis, vervolgens ook aan naasten
geven die bijv. een onderneming, een stichting etc. hebben
• Ideeën en adviezen voor huidig, maar ook nieuwe projecten van IHH NL
• Vrijwilligers die ervaring hebben opgebouwd binnen de organisatie en IHH NL
blijven steunen, kunnen mogelijk naar buitenlandse projecten gestuurd worden
om deze te coördineren!

