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IK KOM GRAAG EEN HANDJE HELPEN!

KOMT U ONS EEN HANDJE HELPEN?
Wij zoeken iemand die ons team komt versterken als:

Vrijwilliger
Wie
goed doet..
.

goe
ontmoed
t
Heeft u de vaart
er goed in?
WORD CHAUFFEUR
VRIJWILLIGER
dnodige hulp?
Biedt u die broo
R
LTIJD VRIJWILLIGE
WORD BROODMAA

Kunt u tegen
uw verlies?
WORD DAN SPEL
VRIJWILLIGER

?

Postzegel
plakken is
niet nodig

Slaat u de spijker op z’n kop

TBEWERKING

WORD DAN VRIJWILLIGER HOU

Niet bang voor
een beetje zand
?
WORD DAN TUIN
VRIJWILLIGER

JA, IK KOM EEN HANDJE HELPEN!

WIE GOED DOET,
GOED ONTMOET

utbewerken
or klussen en ho
‘Mijn passie vo
een goed
eft
ge
t
ners, da
delen met bewo
gevoel’

Ik wil me aanmelden als vrijwilliger

goe
ontmoed
t

Als vrijwilliger bij ZorgAccent zet u
zich in voor onze cliënten en
bewoners. U kunt zowel in de woonzorg als wijkverpleging aan de slag.
Zo kunt u het leven van onze bewoners
en cliënten wat meer kleur geven.

.

ANTWOORDKAART
Wanneer u deze bon invult nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.
Lever deze bon in in het postvak ‘Vrijwilligers werven’ op een van de ZorgAccent locaties
of stuur de bon op zonder postzegel naar Antwoordnummer 271, 7600 VB Almelo t.a.v.
Dianne de Graaf.
Naam en voorletters:

WAT KUNNEN WE VOOR ELKAAR BETEKENEN?
U bepaalt zelf wat, wanneer en hoe lang u zich als vrijwilliger inzet. U bespreekt uw
wensen met uw contactpersoon of met de coördinator vrijwilligerswerk.
Wat kunt u zoal doen?
• gastvrouw/gastheer
bewoners, die weinig of
• een wandelingetje maken
• buschauffeur
geen bezoek ontvangen
• samen met een cliënt of
• maaltijdbezorger voor het • helpen bij het ontbijt
bewoner handwerken
bezorgen van maaltijden • tuinieren;
• een theater bezoeken
bij mensen thuis
• samen met een bewoner • begeleiden en helpen
• een bezoekje brengen aan naar de kerk gaan;
bij diverse activiteiten

m/v

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Mailadres:
Datum:

Handtekening:

Graag wil ik helpen als (voorkeur):

KEERTJE MEEKIJKEN?
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg van onze cliënten en zijn
inmiddels een onmisbare schakel binnen onze organisatie. Wij doen er alles aan om
vrijwilligers enthousiast te krijgen en houden voor onze organisatie. Daarom betrekken
we vrijwilligers bij nieuwe ontwikkelingen. Wij staan open voor ideeën, opmerkingen en
suggesties om het vrijwilligerswerk nog meer vorm te geven. Wilt u eens meedenken
en kijken dan nodigen wij u van harte uit om eens een kijkje te nemen binnen een van
onze locaties of teams.

Ik ben beschikbaar op dag(en) en dagdelen:
Locatie waar ik vrijwilligerswerk wil uitvoeren:
Dit wil ik nog vragen:

!

MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?
Neem contact op met Dianne de Graaf T. (0548) 68 80 48 of M. 06 29 50 15 87. U kunt
ook mailen naar info@zorgaccent.nl onder vermelding van vrijwilligerswerk. Of kijk
eerst even op de website www.zorgaccent.nl en type in het zoekveld ‘vrijwilligerswerk’.

Wie
goed doet..

T. 0900 0678 (lokaal tarief)
www.zorgaccent.nl

