Zet je in voor een Goed Leven

Word vrijwilliger
Vrijwilligers zijn onmisbaar bij Van Neynsel. Ze leveren
een belangrijke bijdrage aan een goed leven voor onze
cliënten. Een glimlach op het gezicht, daar gaan we voor!
Bij onze cliënten, maar zeker ook bij de vrijwilligers.

Dankbaar en waardevol
“Mijn werk is dankbaar en waardevol voor bewoners, maar zeker ook voor mij! Wat ik
doe is erg divers en daarom ook zo leuk. Ik breng de krant rond, help met administratieve klussen, ondersteun de activiteitenbegeleiding en nog veel meer. Ook maak ik graag
wandelingen met bewoners, zo kan ik hen echt persoonlijke aandacht geven.”

Anja van Wijk (vrijwilliger Park Boswijk)

Grenzeloze mogelijkheden
Elke vrijwilliger draagt ontzettend veel bij aan het goede leven dat we onze bewoners willen bieden. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd welkom. Of u nou wekelijks, maandelijks of eenmalig een paar uurtjes beschikbaar bent; er is altijd iets te
vinden dat leuk is voor u en waardevol voor onze bewoners. U hoeft dat niet zelf te
bedenken. We denken graag mee!

Regelmatig helpen als vrijwilliger

Maatschappelijke stage

U kunt op ontzettend veel manieren iets voor
onze bewoners betekenen. Als u zich met
enige regelmaat als vrijwilliger wilt inzetten,
denk dan eens aan:
· Helpen bij de maaltijden en diners in onze
bruisende brasserieën;
· Workshops zoals kaarten, bloemschikken
en schilderen of computerles geven of
daarbij helpen;
· Bewoners extra aandacht geven door samen een kop koffie te drinken of een stukje
te wandelen.

Middelbare scholieren kunnen we een maatschappelijke stage bieden die hen laat zien
en ervaren wat je in de zorg voor mensen kunt
betekenen.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden.
Kijk voor concrete hulpvragen eens op 
www.wehelpen.nl

Vrijwilligerswerk voor een dag
Wilt u liever eenmalig iets doen? Overweeg
dan eens ‘Vrijwilligerswerk voor een dag’.
Steeds vaker ontvangen we groepen (collega’s
of vrienden) die iets bij willen dragen aan het
welzijn van anderen. Je samen inzetten voor
een ander is een waardevolle, verrijkende
ervaring.

Begeleiding en scholing
Als vrijwilliger kunt u rekenen op begeleiding
van medewerkers en de hulp van andere
vrijwilligers. U kunt bij Van Neynsel ook
trainingen en workshops volgen. Regelmatig
nodigen we vrijwilligers uit voor informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over omgaan
met dementie, ouder worden, eigen grenzen
aangeven en werken met de computer.

Meer weten?
Wij geven graag antwoord op al uw vragen
over vrijwilligerswerk. U kunt hiervoor bellen
met de Klantenservice, tel. 073 – 822 8000 of
mail naar vrijwilligerswerk@vanneynsel.nl

Voorproefje?
Kijk eens op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/vanneynsel

