Vrijwilliger voor een praatje, spelletje, ommetje
of klusje.
Geplaatst op: 22 Nov 2021
Status: Open
Vacaturenummer: 714
Als vrijwilliger bij Coloriet kun je je eigen interesses en talenten inzetten voor het blij maken van onze
(oudere) bewoners en cliënten. Help bij één van de activiteiten of ondersteun op de huiskamer. Ga samen een
frisse neus halen in de buitenlucht tijdens een wandeling of tocht op een duo-ﬁets. Maak iemand blij met het
doen van een boodschap, een klusje in huis of het onderhoud van de tuin. Alle hulp is welkom!

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
We hebben tal van werkzaamheden waar je bij kunt ondersteunen.
Samen met een bewoner een wandelingetje maken, een spelletje doen op de huiskamer of 1 op 1 een praatje
maken onder het genot van een kopje koﬃe/thee.
Of bezoek ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, (met de zorg van Coloriet dichtbij), zij vinden het ﬁjn om
bezoek te krijgen. Zo’n klein moment is een welkome onderbreking van de dag. Samen koﬃe drinken, een
praatje maken of een spelletje doen. Misschien vindt jij dat lastige puzzelstukje waarmee de ander weer
verder kan. Samen naar de markt of de winkel. Dat brengt de gezelligheid waar ze zo naar uitkijken. Maar je
kunt iemand ook blij maken met door een klusje in huis te doen of met onderhoud van de tuin.

Werktijden
De werktijden en aantal uren zijn in overleg en altijd afhankelijk van jouw beschikbare tijd.
Het liefst bieden we onze bewoners structureel iets aan maar zo af en toe er echt even voor iemand zijn is
minstens zo belangrijk.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
We vinden het belangrijk dat je geduldig bent, humor hebt en zelf een praatje aan kunt gaan met onze
verschillende bewoners. We waarderen het wanneer je net zo met onze bewoners omgaat , zoals je zelf wilt
dat er met jou wordt omgegaan.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
We bieden trainingen aan over verschillende thema's. Je mag zelf ook aangeven aan welke training je
behoefte hebt, zodat we kunnen inspelen op de behoeften van de vrijwilligers.
Bij aanvang van je werk krijg je een aanspreekpunt aangewezen. Hij of zij maakt je wegwijs en je kunt
eventuele vragen aan hem of haar stellen.

LelystadDoet is een onderdeel van

Extra informatie
Praktische informatie
Minimum leeftijd:

18

Hoeveel plekken:

10

Startdatum:

06 Dec 2021

Vrijwilligersvergoeding: Nee
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Nee

ANBI-status:

Nee

VOG-vergoeding:

Ja

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Ja

