Vrijwillig, niet vrijblijvend

Informatie

Als je bij ActiVite aan de slag gaat als vrijwilliger, krijg je van ons een
introductiebijeenkomst die je extra voorbereidt op je taak. Je wordt
regelmatig geschoold over onderwerpen die met je vrijwilligerswerk te
maken hebben. Je krijgt een contract bij ActiVite, je maakt volwaardig
deel uit van het team. Van jou verwachten we dat je je aan de gemaakte
afspraken houdt. Onze cliënten zien uit naar je komst: afzeggen is daarom
een uitzondering bij ons.

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij ActiVite? Annemieke Kloet staat je graag te woord.
Als coördinator vrijwilligersdiensten denkt ze graag met je
mee welke vacature bij je past.
Je kunt haar bereiken via
a.kloet@activite.nl of bel
haar op 06 - 27 16 10 99.

Zelf geniet ik er ook van als ik zie
hoe bewoners genieten van de aandacht
die ze ontvangen van de vrijwilligers. Daarom
besteed ik aandacht aan sociaal contact
met de vrijwilligers, want we
willen ze graag houden.

Wil je zelf eerst even kijken
wat er op het moment het
meeste nodig is? Kijk op
www.werkenbij.activite.nl
voor de actuele vacatures.

Nel van Gulik, helpende bij ActiVite Rietveld

postadres
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

Heb je meer behoefte aan flexibiliteit?
Word dan vrijwilliger op projectbasis. Gedurende een aantal
weken werk je aan een project met een groepje cliënten.
Dat project kan muzikaal, creatief of sportief zijn. Als onze
cliënten enthousiast zijn, dan zijn wij het ook!

T (071) 516 14 15
E info@activite.nl
I www.activite.nl

Vrijwilliger bij ActiVite
Het doet iets met je

Vrijwilliger voor jezelf
Vrijwilligerswerk haalt het beste in je naar boven
De één wordt vrijwilliger om de lege uurtjes in de agenda op te vullen, de
ander doet het om deel uit te maken van een team, een derde geniet van
het gevoel iets te betekenen. Welke reden je ook hebt om als vrijwilliger
aan de slag te gaan: het doet iets met je. Niet voor niets blijven onze
vrijwilligers vaak langer actief dan ze oorspronkelijk van plan waren.
Gewoon, omdat het zo fijn is om iets voor een ander te doen.

Vrijwilliger voor de ander
Vrijwilligerswerk brengt kleur in de dag van onze cliënten
Als vrijwilliger breng je gezelligheid de woonkamer binnen. Of dat nu in
een van onze verpleeghuizen is, bij het Ontmoetingscentrum Dementie of
bij de Dagopvang: je aanwezigheid wordt gewaardeerd. Vaak is er door de
inzet van vrijwilligers zoveel meer mogelijk op een locatie. Even een
spelletje, een rustig kopje koffie, een wandeling. Hoogtepunten voor onze
cliënten!

Ik vind mijn werk als vrijwilliger echt
verschrikkelijk leuk. Ik verheug me er altijd op
om hier weer heen te gaan. De dankbaarheid
die je ervoor terug krijgt motiveert me.
De bewoners zijn blij als je komt, met de aandacht
die je ze geeft, als je even rustig bij
ze gaat zitten en een praatje maakt.
Tonia Zandbergen, vrijwilliger verpleeghuis SassemBourg

Bewoners krijgen extra aandacht
of kunnen hun hobby nog
uitoefenen omdat een vrijwilliger
hierbij helpt. Dat is zo veel waard!
Marianne Versluijs, verzorgende bij ActiVite SassemBourg

Regelmatig willen mensen me geld geven,
daar is natuurlijk geen sprake van. Mijn loon
zit in hun dankbaarheid, de waardering
die ik krijg door dit werk.
George van den Heuvel, vrijwilliger
Ontmoetingscentrum Dementie in locatie Noorderbrink

Wat voor soort vrijwilligerswerk kan ik doen bij ActiVite?
Als je je aanmeldt voor vrijwilligerswerk, kijken we vooral wat bij je past
en wat je leuk vindt. Ben je een gezelligheidsdier, word dan gastvrouw
of kom koffie schenken. Hou je er van om erop uit te trekken? Word dan
vrijwilliger op de duofiets of wandelvrijwilliger. We kijken uiteraard ook
naar het aantal uren dat je beschikbaar bent en met welke mensen je
de meeste ‘klik’ hebt: mensen met dementie of mensen met een
lichamelijke zorgvraag.
Op werkenbij.activite.nl vind je de meest recente vrijwilligersvacatures.

