Fietsen alle Jaren zoekt een verhalenverteller!
Wil jij iets doen met je passie voor schrijven? Ben je een verbinder? En wil je onderdeel uitmaken van
een inspirerend vrijwilligersinitiatief? Dan zoeken wij jou!
Tijdens de fietstochten van Fietsen alle Jaren ontstaan de mooiste verhalen en ontmoetingen.
Fietsen alle Jaren is de Nederlandse tak van de internationale beweging Cycling Without Age. Het
doel van Cycling without Age is geformuleerd als ‘het recht om de wind door je haren te voelen’.
Fietsen Alle Jaren is als een burgerinitiatief in 2014 in Nijmegen opgezet en sindsdien actief in zeker
12 steden in Nederland (zie www.fietsenallejaren.nl).
In een riksja nemen twee passagiers voorop comfortabel plaats terwijl een vrijwilliger hen eenvoudig
meeneemt voor een ritje. Zowel voor de vrijwilligers (piloten) als de passagiers is een ritje op de
riksja iets speciaals. De passagiers zijn senioren of mensen met een beperking, wiens wereld steeds
kleiner wordt. De piloot fietst de passagiers rond en kan hen meenemen naar bijzondere plekken van
vroeger of naar de natuur. Tijdens deze ritjes worden herinneringen gedeeld en vinden bijzondere
ontmoetingen plaats.
Fietsen alle Jaren wordt geheel gerund door betrokken vrijwilligers. We willen graag dat zoveel
mogelijk mensen het enthousiasme over Fietsen alle Jaren met ons delen en onze bekendheid
vergroten. Dit willen we doen door de verhalen over de fietstochten op te halen en te delen, zowel
binnen onze community als daarbuiten.
We zoeken daarom een vrijwilliger die:
•
•
•

•

De verhalen van Fietsen alle Jaren uit het land opschrijft, verzamelt en redigeert.
Het voortouw neemt in het opzetten van een intern online platform om de verhalen te delen
binnen de community van Fietsen alle Jaren initiatieven.
Meedenkt en meewerkt aan de verspreiding van deze verhalen ten behoeve van het
vergroten van de bekendheid van Fietsen Alle Jaren. Er is een enthousiaste vrijwilliger die
nieuwsbrieven maakt en de sociale media beheert, hier kun je samen mee optrekken.
Blij wordt van community building, verhalen verspreiden en bekendheid vergroten.

Enthousiasme is voor ons belangrijker dan ervaring. We denken dat deze vrijwilligersfunctie 2 tot 4
uur per week kost. Dit is flexibel in te richten en afhankelijk van hoeveel tijd je eraan kunt en wilt
besteden. Als je het leuk vindt om als vliegende reporter door het land verhalen op te halen dan is de
tijdsinvestering afhankelijk van je woonplaats.

