
                                               

 

 

 

 

Algemene informatie Aruba Doet  
 

Aruba Doet 2023 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2023 organiseert CEDE Aruba in samenwerking met het Oranje 

Fonds voor het elfde jaar op rij Aruba Doet! Dit is een kans voor maatschappelijke organisaties om 

met hulp van vrijwilligers klussen of maatschappelijke activiteiten voor hun doelgroep te realiseren. 

Projecten zoals: muren schilderen, een speeltuin opknappen, een uitje voor ouderen organiseren of 

een nieuw hekwerk maken bij een dierenasiel. 

Wil je een paar uurtjes een helpende hand bieden aan een stichting, school, sportclub, 

scoutinggroep, bejaardentehuis of een andere maatschappelijke organisatie? Sluit je dan aan bij 

Aruba Doet en maak deel uit van het grootste vrijwilligersinitiatief van de Cariben. 

Meld je aan voor leuke projecten via onze website www.arubadoet.com. 

 

Hart en Ziel  

Vrijwilligers zijn het hart en de ziel van maatschappelijke organisaties. Via Aruba Doet, CEDE Aruba 

en het Oranje Fonds willen we benadrukken hoe belangrijk actief betrokken burgers zijn voor de 

gemeenschap als geheel. Aruba Doet helpt bovendien het imago van vrijwilligerswerk te verbeteren 

en laat zien hoe leuk het kan zijn. 

 

Wat krijg je terug door deel te nemen aan Aruba Doet?  

Deel uitmaken van Aruba Doet zal een positieve impuls geven aan het eiland. De deelnemende 

organisaties kunnen die dag hun doelen bereiken, die ze zonder jouw hulp misschien niet hadden 

kunnen bereiken. Bovendien wordt het zeker een ontzettend inspirerende en gezellige dag! 

 

Hoe kun je deelnemen?  

Kijk voor interessante projecten vanaf eind december. Op de website arubadoet.com worden 

tientallen projecten vermeld die op Aruba gerealiseerd gaan worden. U kunt zich direct aanmelden 

als vrijwilliger (als particulier of als groep) of u kunt contact opnemen met de door u geselecteerde 

organisatie om meer details te krijgen en informatie uit te wisselen. 

Zoek een leuk project en meld je aan! 

 

Wat is NL DOET, ARUBA DOET, BON DOET, CURA DOET, SMX DOET, STATIA DOET en 

SABA DOET? 

Het Oranje Fonds organiseert in samenwerking met duizenden maatschappelijke organisaties het 

grootste vrijwilligersinitiatief van het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Bonaire, 

Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Deze zeven initiatieven zetten vrijwilligerswerk in de 

kijker en stimuleren iedereen om (een deel van) een dag de handen uit de mouwen te steken. 

 

Aruba Doet in cijfers 

In 2022 schreven meer dan 3.500 mensen zich in voor 189 projecten op Aruba. 

 

 

  

http://arubadoet.com/


 

 

Het Oranje Fonds  

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op maatschappelijke gebied en laat het beste zien 

dat het Koninkrijk te bieden heeft. Jaarlijks wordt circa € 30 miljoen besteed aan het ondersteunen 

van organisaties en initiatieven die de sociale cohesie in Nederland en het Caribisch deel van het 

Koninkrijk versterken. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn de officiële beschermheer 

en - vrouw van het Fonds. 

 

CEDE Aruba – organisator van Aruba Doet 

CEDE Aruba is een autonoom Arubaans fonds, gericht op het versterken van de civiele 

gemeenschap binnen een evenwichtige samenleving. Het fungeert als een duurzame brug tussen 

particuliere initiatieven, een sterke, proactieve en gecoördineerde NGO-gemeenschap enerzijds en 

de leveranciers van lokale en internationale middelen anderzijds. Het is het grootste en 

belangrijkste Arubaanse Fonds, dat op professionele wijze de behoeften van de samenleving 

onderkent en op creatieve wijze met oplossingen komt. CEDE Aruba staat bekend als een 

betrouwbare organisatie, waar iedereen terecht kan voor advies en hulp op het gebied van sociale 

en educatieve duurzame ontwikkeling. 

 

Contact  

Aruba Doet is een gezamenlijke campagne van CEDE Aruba en het Oranje Fonds. Meer weten 

over Aruba Doet? 

Neem contact op: 

CEDE Aruba  

Beatrixstraat 8  

Mobile # +297-561 1644 

Office#  +297-582 7666 

Email: arubadoet@cedearuba.org 

Facebook: www.facebook.com/ARUBADOET 


