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NIEUWSBRIEF MAART 2019
Wie zijn wij?
Wij zijn een bedrijvennetwerk dat uitdaagt maatschappelijk betrokken te ondernemen door
verenigingen, stichtingen en instellingen in de gemeente Tiel te ondersteunen. Dat doen wij door te
bemiddelen in Materialen, Menskracht (advies, handen) en Middelen.
Zo werkt het
Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, cultuur,
sport en natuur kunnen een (concrete) vraag indienen bij de Tielse Uitdaging door het formulier op
de website in te vullen. De matchgroep beoordeelt deze vragen en kijkt of er een match mogelijk
is. Daarvoor wordt het netwerk in beweging gezet. Is er daadwerkelijk een match, dan neemt een

lid van de matchgroep contact op met de vraagsteller voor de uitvoering van de match.

Verwendag 15 januari 2019

Een uitstekend begin van het nieuwe jaar!
Blije gezichten bij het koekjes bakken, het bloembinden, de pedicures en
nagelstylisten, de muziekworkshop, het uitreiken van de goodiebags en in het
Knutselcafé. De ruim honderd bezoekers van de Verwendag van de Tielse Uitdaging
werden goed in de watten gelegd. Deze tweede editie vond plaats op 15 januari in
samenwerking met de VMBO-afdeling van het RSG Lingecollege in de school aan de
Teisterbantlaan. Een goed begin van 2019! (foto: Raphaël Drent)
Bekijk de foto's en lees meer >>

Wij maken mooie matches
De leerlingen van weekendschool Petje Af

en de Brede School Academie (BSA)
zitten sinds enkele weken aan stoere,
houten tafels. Dat allemaal dankzij de
match met Bouwmensen Rivierenland.
Deze uitdagende leeromgeving staat in
het lokaal van Petje af Tiel en de BSA in
basisschool De Molenwerf. Lees meer >>

Een schilderachtige match! De
vakmensen van Hoobroeckx Schilders uit
Tiel hebben via de stichting Present twee
schilderklussen geklaard bij gezinnen die
dit steuntje in de rug nodig hadden. Door
omstandigheden zijn zij niet in staat dit
werk zelf te doen. Het resultaat ziet er
fantastisch uit en de bewoners van beide
huizen zijn er dolblij mee.
Lees meer >>

Nieuw aanbod Spullenbank

Tielse bedrijven die spullen over hebben, kunnen die via de Spullenbank
beschikbaar stellen aan maatschappelijke organisaties in de gemeente Tiel. Zo
krijgen veel afgeschreven of andere tweedehands spullen - zoals meubilair,
serviesgoed en kantoorartikelen - een tweede leven en een mooie, maatschappelijke
bestemming.
Aangeboden:
Van stichting Dynamiek (onderdeel van Mozaïek Welzijn): administratief werk, zoals
het verzorgen van mailings, financiële administratie en meer.
Van Tech Data: schoonmaken gebruikte laptops. Alle data worden verwijderd, de
laptops zijn weer opnieuw te gebruiken en voorzien van een certificaat.
Gevraagd:
Door Vluchtelingenwerk Tiel: 5x gebruikte laptop voor statushouders.
Gevonden bestemming:
Van Niacet: 2x beamer in een stevige koffer, compleet met een kabel waarop een

laptop of computer kan worden aangesloten (zie foto). Hiermee zijn buurtvereniging
Clubhuis Tiel en zorgboerderij Thedinghsweert heel blij gemaakt.

KORT NIEUWS
Kerstpakketten van Simon Loos
Via de Ondernemers Coöperatie Tiel
(OCT) vroeg Angelique Loos van logistiek
bedrijf Simon Loos ons of wij een goede
bestemming wisten voor overgebleven
kerstpakketten. Dat wisten wij! De
Voedselbank Rivierenland in Tiel was er
heel blij mee!

Busjes van EB Personeelsdiensten

Petje Af vroeg ons of hiervoor vervoer te

Erik van der Pol, verslaggever en

regelen was. EB Personeelsdiensten

presentator van Omroep Gelderland, gaf

stelde twee busjes en een auto

een gastles bij de Tielse weekendschool

beschikbaar. De leerlingen van de Tielse

Petje Af. Hij nodigde de leerlingen en hun

weekendschool vroegen Erik van der Pol

begeleiders uit voor een bezoek aan de

het hemd van het lijf en waren onder de

radio- en tv-studio in Arnhem.

indruk van het bezoek aan de studio.

Wij zoeken Founders en Vrienden
van...
Draagt u Tielse maatschappelijke organisaties een warm
hart toe? Wilt u met uw bedrijf De Tielse Uitdaging
financieel ondersteunen als Founder of Vriend van...?
Wij hebben uw steun hard nodig!
Wij doen ons best om de organisatiekosten zo laag mogelijk
te houden en ontvangen daarvoor steun van Founders, de
gemeente Tiel en Rabobank West Betuwe. De eerste drie
jaar heeft het Oranje Fonds als Founder bijgedragen aan
onze start, maar die steun is eindig.
Wilt u ons steunen?
Klik hier en/of vraag naar de mogelijkheden bij onze
coördinator Francien van Zetten (foto), telefoon 0657319292.

Komend jaar op de agenda

Voorjaar: Kenniskaravaan, alles over de eerste editie >>
Najaar: Meet & Match, alles over de vorige editie >>
Elk kwartaal: Matchgroep beoordeelt matches, stel je vraag >>

Wilt u de Tielse Uitdaging
steunen?
Als bedrijf kunt u ons op
verschillende manieren steunen. Dat

Wilt u een aanvraag indienen bij
de Tielse Uitdaging?
Als maatschappelijke stichting of
vereniging kunt u een aanvraag

kan door Materialen, Menskracht en
Middelen beschikbaar te stellen. Wij
zoeken daar vervolgens een
passende Tielse maatschappelijke
organisatie bij.

indienen voor ondersteuning van uw
activiteiten. De matchgroep
beoordeelt uw aanvraag en kijkt of
er een match mogelijk is zodat uw
aanvraag kan worden uitgevoerd.

Klik hier voor het formulier >>

Klik hier voor het formulier >>

De Tielse Uitdaging stimuleert maatschappelijke betrokken ondernemen met als
doel de Tielse samenleving een beetje mooier te maken.

Meer informatie?
Neem contact op met Tielse Uitdaging-coördinator Francien van Zetten: telefoon 06-57319292.
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