Samenwerkingspartners (Kinder)Resto VanHarte Venlo
Naam org./bedr.
Stichting Vluchtelingenwerk

Domein

vanaf
mei-12

Afdeling Sociale Zaken
Gemeente Venlo

jan-13

Stichting Zij-Actief
Omroep Venlo

mrt-13
mrt-13
mrt-13

Hilde Schiphouwer
Stichting MEE
Stichting Noemidia
Gemeenschapshuis De Bantuin
Stichting 't Groenewold

feb-13

Doelstelling v. samenwerking
Samen activiteiten organiseren en
aanleveren vrijwilligers
Budgetprogramma's voor minimarestogasten organiseren en aanleveren
WWB-vrijwilligers
Samen activiteit organiseren
Gratis publicatie van onze activiteiten
Samen activiteiten opzetten die bijdragen
aan een gezonde leefstijl
Samen activiteiten opzetten, cliënten
stinuleren om ons Resto te bezoeken

mei-10
mrt-13
apr-13
apr-09

Proteion
jan-13
Gehandicaptenraad Venlo

Samen culturele avonden organiseren
Bantuin als locatie gebruiken voor sociale
catering
Samen optrekken in de werkgroep
armoedebeleid
Samen activiteiten opzetten rondom zorg
en diversiteit
Overleg met voorzitter over koers RvH
Venlo en deelname (met catering) aan
jaarlijkse beurs

intensiteit
1x per 3
maanden
1x per 2
maanden
1x per jaar
maandelijks
maandelijks
1x per half jaar
1x per 2
maanden
1x per half jaar
1x per 2
maanden
1x per 2 weken

1x per maand

feb-13
Sensoor
jan-13
Stichting Oke
dec-12
Regio van de Smaak
apr-09
Partij van de Arbeid
okt-13
Emmaus Fenix

Samen activiteiten opzetten om mensen in
aanraking te komen met telefonisch contact
Activiteiten opzetten rondom alleenstaande
ouders met kinderen
Deelname aan activiteiten rondom de Regio
van de Smaak, catering tijdens Weekend
van de Smaak
Aanleveren van vrijwilligers bij grote
evenementen waar RvH Venlo ook aan
meewerkt
Cliënten naar ons Resto stimuleren in
groepsverband en samen optrekken in
werkgroep armoedebeleid

1x per half jaar
1x per 2
maanden
1x per 2
maanden

1x per half jaar

1x per 2 weken

mei-11

Wel.Kom
feb-13
Projectgroep Handen aan het
Bord

Samen activiteiten organiseren voor
ouderen en met hulp van jongerenwerkers
ook andere doelgroepen bereiken
Meegewerkt aan project, door een
ontmoeting tussen 2 mensen aan tafel te
faciliteren en te volgen

1x per maand

1x per maand

apr-09

Blariacum Juniorcollege
apr-09
Dichterbij
feb-13
De Zorggroep
feb-13
Rotary Maas en Peel

Diverse activiteiten samen opzetten, zoals
de Avond van de Dialoog, en het aanleveren
van Maatschappelijk Stagiaires
Cliënten begeleiden tijdens door RvH
opgezetten kookworkshops, en cliënten
stimuleren RvH te bezoeken
Zorginstellingen als potentiële locatie voor
RvH bekijken
Gezamenlijk activiteiten opzetten i.h.k.v.
eenzaamheidsbestrijding, zoals het
Kerstdiner

2x per week

1x per maand
1x per 2
maanden

1x per maand

jan-13
Huis van de Wijk Venlo West
dec-13
Huis van de Wijk Venlo
Noord/Oost

Betrokken bij werkgroep Huis van de Wijk
om de koers van dit stadsdeel te bepalen
Betrokken bij kwartiermaker Huis van de
Wijk om de koers van dit stadsdeel te
bepalen

1x per 2
maanden

Nauwe communicatie over koers en beleid
Resto VanHarte in de Gemeente Venlo

1x per 2
maanden

Aanleveren vrijwilligers

1x per half jaar

1x per maand

apr-09
Gemeente Venlo
mei-12
Vrijwilligerscentrale Venlo

jun-13
Bespreken van mogelijkheden tot eventuele 1x per 3
vestiging van RvH op deze locatie
maanden

MFC "Op Expeditie" Venlo
dec-12

Bespreken van mogelijkheden tot eventuele
vestiging van RvH op deze locatie
1x per half jaar

De Bekkerie
dec-12
Praktijkschool 't Wildveld
feb-13
Stichting Woonwenz
okt-13
Mutsaert Stichting

Bespreken van mogelijkheden tot eventuele
vestiging van RvH op deze locatie
Samenwerking bij de ontwikkeling van een
moestuin in Venlo West
Aanleveren vrijwilligers en organiseren
grootschalige activiteit voor ouder en kind
in voorjaar 2014

1x per maand
1x per 2
maanden
1x per 2
maanden

jun-13

Kids University for cooking
sep-13
De Zorgondersteuner
nov-13
Stichting Back 2 Basic

mogelijkheden tot samenwerking op het
gebied van programma's voor kinderen in
relatie tot gezonde voeding bespreken
Mantelzorgers stimuleren RvH te bezoeken,
Mantelzorgdiner organiseren in januari
2014
Gezamenlijke activiteiten voor
lotgenotencontact tijdens Resto-avonden
organiseren

1x per 3
maanden
1x per 2
maanden
1x per 3
maanden

feb-13

Greenport Venlo

Deelname aan Food Waste Reduction
bijeenkomst, om een keten te vormen tegen 1x per 4
voedselverspilling, o.l.v. Greenport Venlo
maanden

