Voor u ligt de derde nieuwsflits over het boek Doe jezelf een Plezier! Het boek dat verschijnt in het
Nationaal Jaar van Vrijwillige Inzet: 2021. Het doel van het boek is om aan iedereen in Tiel (en
daarbuiten) te laten zien hoe leuk en divers vrijwilligerswerk is. Er komen portretten van vrijwilligers
in en er zijn pakkende quotes te vinden. Het boek zal een beeld geven van alle activiteiten in Tiel, met
mooie verhalen en uiteraard geweldig vormgegeven. Met een voorwoord van Louis van Gaal, kan het
eigenlijk niet meer stuk.
De publicatie komt in zicht!
Brenda Leenders: “Na een lange voorbereidingstijd, is de deadline dichterbij
dan ook. De planning is dat het boek het boek half november 2021 uitkomt en
de boekpresentatie op 18 november om 15.30u zal plaatsvinden. De laatste
interviews worden nog afgenomen en uitgeschreven, de laatste foto’s worden
gemaakt en de vormgever zorgt ervoor dat alles goed tot z’n recht komt in het
ontwerp. De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen ze wel eens. Maar met
een mooi eindresultaat in het vooruitzicht, gaan we de finishlijn halen! Voor
mij als projectleider was het een eerste kennismaking met de wereld van
boeken: vormgeving, redactie, terminologie als ‘plank’ en tekens,
fondsenwerving en de uren die gaan zitten in conceptontwikkeling en het
schrijven. Alles moet op een gegeven moment samenkomen en dat is best
spannend, maar vooral ook erg leuk. Blijf het nieuws volgen. We gaan straks
zeker van ons laten horen als het boek er (bijna) is!”
Intekenen!
Een aantal organisaties heeft al kenbaar gemaakt boeken af te willen nemen.
Dank daarvoor! U kunt nu ook intekenen op het boek, zodat u zeker bent van
een exemplaar Bovendien ontvangt u bij voorinschrijving korting op het boek
(normaal € 14,95), nu bij voorinschrijving € 12,95 per stuk. Leuk als
kerstcadeau! Reserveren kan via onderstaande knop of met de
bijlage (PDF) van deze nieuwsbrief.
Specificaties van het boek:
• Aantal pagina’s: 96
• Formaat: 22 x 22 cm
• Harde kaft
• Geheel in kleur
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Klik hier om
het boek te
reserveren!

Foto’s maken is een vak
Omdat het vinden van financiële middelen voor een boek een uitdaging is tijdens de pandemie, hebben we
creatief om moeten gaan met een aantal uitgaves. Er is een oproep geplaatst op Actief in Tiel voor een
fotograaf die ons op vrijwillige basis zou willen helpen met de portretten. Foto’s maken is namelijk een vak
en voor een boek als dit, is kwaliteit belangrijk. Er zijn toen meerdere reacties binnengekomen. Geweldig!
Graag stellen wij u voor aan Jessie Steenis. Zij legt de ‘grote’ portretten in het boek vast op beeld:
“Mijn naam is Jessie Steenis, 29 jaar oud en alweer een
paar jaar woonachtig in Tiel. Ik ben in mijn dagelijks leven
ruim 5 jaar werkzaam als beleidsmedewerker voor
Werkzaak en heb daarnaast sinds 1,5 jaar een grote passie
voor fotografie ontwikkeld. Zo zijn we ook alweer heel wat
camera’s en foto’s verder.
Toen ik de vacature zag voor de opdracht als vrijwillige
fotograaf heb ik meteen besloten te reageren. Enerzijds om
mijn ervaring en kennis als fotograaf uit te breiden en
anderzijds om iets mooi te kunnen doen voor de
maatschappij. Het leuke van deze opdracht is dat ik met
mijn hobby/passie een steentje bij kan dragen aan de
maatschappij en tegelijkertijd meer aandacht kan vragen voor vrijwilligerswerk door de actieve
vrijwilligers in Tiel in het zonnetje te zetten. Wat mij betreft een mooie win-win situatie.
Zie ik jou nog een keer voor mijn camera? Wie weet tot snel!”

STEUN HET PROJECT!
Wil je de realisatie van dit steunen, dan is elke bijdrage van
harte welkom! Voor meer informatie kijk op:
www.mozaiekwelzijn.nl/mensen-maken-nederland
De redactie
De redactie bestaat uit drie prominente Tielse vrijwilligers en een zeer maatschappelijk betrokken vormgever (emjee | vormgevers) en
schrijfster. Op volgorde: Marjon de Lange, Marie-Jan Ousen, Roemer Daalderop, Will van Rhee, Gerrit Jan de Weerd en Brenda Leenders.

Meer informatie? Brenda Leenders | projectleider Mozaiek | 06 – 22 92 05 46 | b.leenders@mozaiekwelzijn.nl

