Voor ons kwartaalblad Lees ME zijn wij op zoek naar

Vormgevers
Om het enthousiaste team van vrijwilligers te versterken.
Werkzaamheden:
Het vormgeven van pagina’s met teksten en afbeeldingen die u door de redactie worden
aangeleverd.
Het af en toe overleggen met medevormgevers. De communicatie verloopt via e-mail, Skype
en Whatsapp. U werkt dus vanuit huis.
Tijdsbesteding:
Vier keer per jaar minimaal 5 uur in een tijdsbestek van 4-6 weken.
Kennis/ervaring:
Grafische kennis is niet vereist. Het opmaakteam werkt met het opmaakprogramma
Coreldraw. Dit is een eenvoudig doch krachtig programma. U wordt door ervaren gebruikers
ervan ingewerkt en begeleid. Doorgaans is een paar uur inwerktijd voldoende om goed met
het programma overweg te kunnen.
Twijfelt u nog?
Lees dan eens het ervaringsverhaal van Gea. Vrienden, kennissen en familieleden zijn ook van
harte welkom! Voor aanmelding of meer informatie kunt u simpelweg mailen naar
leesme@me-cvsvereniging.nl

Korrelwat?
Sinds kort ben ik lid van het team vormgevers van Lees ME. Ik heb daar lang over nagedacht.
Want kan ik het vormgeven waarmaken met mijn ME-lijf, en bovenal: kan ik uit de voeten met
het opmaakprogramma? Ik ben tenslotte de jongste niet meer (54 jaar voor de
nieuwsgierigen). CorelDraw heet het opmaakprogramma. ,,Korrelwat?’’, hoorde ik mezelf
hardop zeggen. CorelDraw dus! En eerlijk is eerlijk, de naam uitspreken is moeilijker dan
ermee werken!
De kennismaking met Corel verliep heel soepel. Dat is grotendeels te danken aan de andere
teamleden. Want het vormgeversteam voelt echt als een warm nest, waarin ik zeer welkom
ben en waarin veel en goed gecommuniceerd wordt. Mijn vragen worden altijd snel
beantwoord, en mijn roep om hulp altijd gehoord.
“Leuk zo’n team, maar dat is nog wat anders dan met Corel werken”, hoor ik jullie bijna
denken. Klopt… deels… Als je Corel wilt kennen van onder tot boven en van links naar rechts,
dan vraagt dat nogal wat. Maar(!) ... voor Lees ME gebruik je slechts een klein deel van het
programma. Daarover krijg je stap voor stap uitleg, met herhaling naar behoefte. Daarnaast
krijg je alle tijd om te oefenen, fouten te maken en te herstellen. En of je nou één of zes
pagina’s opmaakt, al het werk wordt gewaardeerd.
Dit riekt wel een beetje naar een reclamepraatje hè? Dat kan kloppen, want ons team is op
zoek naar meer collega’s! Niet alleen omdat een groot team gezellig is, maar vooral omdat we
allemaal met ME te kampen hebben. En: vele handen maken licht werk!
Groet Gea Kuipers
(Voor vragen ben ik op twitter en FB te vinden als Erica Turf)
Copyright ME/cvs Vereniging

