NET DAT BEETJE EXTRA!

Vrijwilligerswerk

MARIAHOF
SCHOLTENHOF
THUISZORG

VRIJWILLIGERSWERK

Iets voor u?
Wilt u samen met ons zorgen voor een glimlach op het gezicht van onze
cliënten? Als vrijwilliger draagt u bij aan hun leefplezier. Met uw
persoonlijkheid, aandacht en initiatief bent u een bruggenbouwer
tussen onze organisatie en de lokale omgeving.
Net dat beetje extra

een passende invulling bij en vinden die

Dat is waardevol voor onze cliënten

zeker. Bijvoorbeeld:

en medewerkers, maar ook voor
vrijwilligers zelf. Zij verzekeren ons

• Gastvrouw/-heer in de recreatiezaal

dat ze veel voldoening krijgen uit het

• Assistent in de huiskamer, bij de

inbrengen van hun passie, kennis,
ervaring en kunde. Ook vergroot u
uw sociale netwerk en bieden wij u

dagbesteding of de technische
dienst
• Maatje. U heeft een-op-eencontact

mogelijkheden en faciliteiten om

met een cliënt voor wat extra

uw talenten verder te ontwikkelen.

aandacht of begeleiding
• Gastvrouw/-heer reisbureau

Wat kunt u doen?
We bieden vrijwilligers heel veel
mogelijkheden. Uw wensen zijn het

• Chauffeur Reisgenoten en/of

dagbesteding

uitgangspunt; u bepaalt wat u wilt

• (Mede)beheerder van het winkeltje

bijdragen en wanneer en hoe vaak u

• Vrijwilliger bij bewegings- en

beschikbaar wilt zijn. Wij zoeken daar
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Reisgenoten

ontspanningsactiviteiten

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

Deskundigheid

te begeleiden en te betrekken.

Wij vinden het belangrijk dat onze

Ook informeren we u regelmatig

vrijwilligers kennis hebben van

via een nieuwsbrief.

bepaalde zaken. Daarom bieden wij
gerichte scholingen en trainingen aan

Waardering

om de deskundigheid te vergroten.

Vrijwilligers zijn voor ons van

Bijvoorbeeld rijvaardigheidstraining,

onschatbare waarde. Wij zijn trots op

EHBO-training of een een training voor

onze vrijwilligers. Wij organiseren

sta- en loopondersteuning. Maar ook

daarom jaarlijks een gezellige

cursussen om meer kennis te vergaren

vrijwilligersavond en met kerst zetten

over dementie.

we u extra in het zonnetje. Ook sluiten
we uiteraard een WA- en

Communicatie

ongevallenverzekering voor u af.

Wij hechten aan korte
communicatielijnen. Naast de
coördinator Informele Zorg als

Interesse?

aanspreekpunt heeft ieder vrijwilligers

Heeft u zin en tijd om ons te

team een medewerker als coach.

ondersteunen als vrijwilliger?

Zijn of haar taak is om vanuit onze

Of wilt u meer informatie?

organisatie het team te informeren,

Neem dan eens een kijkje op onze
website. U kunt ook telefonisch
contactopnemen met de coördinator
Informele Zorg via 0541 – 51 34 33
of een bericht sturen naar
vrijwilligers@zorgfederatieoldenzaal.nl
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VRIJWILLIGERSWERK

www.zorgfederatieoldenzaal.nl

Wilt u meer weten?
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 0541 - 513 433

Scholtenhof

Mariahof

Postadres

Fonteinstraat 55

Beatrixstraat 64

Postbus 5004

7573 CG Oldenzaal

7573 AB Oldenzaal

7570 GA Oldenzaal

