Vrijwilliger worden
bij zorggroep Maas en Waal
Geef kleur aan het leven van onze bewoners!

Helaas heeft het coronavirus er voor gezorgd dat wij de inzet van vrijwilligers aanzienlijk moeten beperken. Op dit moment stellen wij geen nieuwe vrijwilligers aan.
We hopen dat het snel weer mogelijk is onze vrijwilligers toe te laten op onze
locaties. De inzet van onze vrijwilligers is een cadeau voor onze bewoners. Het is
een gemis dat het in deze tijd niet mogelijk is. Zodra het kan zullen wij ze vragen
aan de slag te gaan! Wilt u tegen die tijd ook vrijwilliger worden en kleur geven
aan het leven van onze bewoners? Dan kunt u dat nu al aangeven door een mail
te sturen naar onze coördinator vrijwilligers, Diana van Olderen.
E-mail naar dianavanolderen@zmw.nl of bel 06 532 775 98
Hieronder vindt u onze mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk op onze locaties in Beuningen,
Ewijk, Druten, Beneden-Leeuwen en Nijmegen.

Nederlands spreekt, sociaal vaardig bent,
geduldig en affiniteit heeft met ouderen of in
het bijzonder met dementerenden.

Vrijwilligers voor alle locaties en afdelingen
Voor alle locaties zijn wij op zoek naar vrij
willigers die het fijn vinden om aandacht te
geven aan onze bewoners. Denk hierbij aan
het ondersteunen van kleinschalige activiteiten,
wandelen met bewoners, een spelletje doen
met één of meerdere bewoners, praatje maken
en samen koffie drinken. Persoonlijke aandacht
is hierin het sleutelwoord. Dit kan zowel overdag als in de vroege avond.

Begeleiding cliënten voor afdeling
Revalidatie Waelwick in Ewijk
Voor de Revalidatieafdeling van Waelwick in
Ewijk zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
onze cliënten naar de oefenzaal begeleiden.
Om deze afstanden te overbruggen heeft
menig c liënt hulp nodig. Deze hulp kan bestaan uit het duwen van de rolstoel of het
lopend b
 egeleiden van de cliënt. Wij zoeken
hiervoor enthousiaste vrijwilligers, die ons en
onze c liënten een paar uurtjes in de ochtend
of middag hierbij willen ondersteunen.

‘Maatjes’ vrijwilligers
Voor al onze locaties zijn wij op zoek naar
maatjes vrijwilligers. Denk hierbij aan het
geven van aandacht in de vorm van een
praatje, samen een activiteit doen (muziek
luisteren, samen de krant lezen, een knutsel
activiteit), helpen bij het eten of samen een
wandeling maken. Belangrijk is dat u goed

Wandelen (alle locaties)
Onze cliënten vinden het leuk om naar buiten
te gaan en met mooi weer een wandeling te
maken. Hiervoor zoeken wij voor al onze locaties vrijwilligers.

Verpleegunit De Hulsen, Nijmegen
Een aantal cliënten, veelal met een verslavingsachtergrond, die binnen onze locatie
‘De Hulsen’ in Nijmegen verblijven, krijgen
nauwelijks bezoek en dreigen hierdoor te
vereenzamen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die hen een keer per week willen bezoeken voor een gesprekje met een kop koffie,
kaarten, wandelen enz.
Vrijwilligers voor de dagbesteding
Voor onze afdeling dagbesteding in
De Kasteelhof in Druten, St. Elisabeth in
Beneden Leeuwen en Waelwick in Ewijk zijn
wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die
willen ondersteunen bij individuele of groepsactiviteiten. Bij voorkeur tussen 10.00 uur en
12.00 uur of in de middag tussen 14.00 uur en
16.00 uur.

Creatieve vrijwilligers gevraagd voor
het maken van Levensboeken!
Mensen met dementie vinden het vaak prachtig
om een levensboek door te kijken. Een dergelijk boek wordt samen met familie gemaakt aan
de hand van foto’s en verhalen.
Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
dit leuk vinden om creatief bezig te zijn!

Dit willen wij gaan opzetten
voor al onze locaties!

Wat bieden wij u?
•
•
•
•
•
•

U krijgt goede begeleiding door de medewerkers van de afdeling;
U bepaalt zelf wanneer u ingezet wordt in overleg met het hoofd van de afdeling;
Wij zorgen voor een WA- en ongevallenverzekering;
Reiskostenvergoeding
Diverse faciliteiten ten behoeve van vrijwilligers
Een prettige (werk)sfeer.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Coördinator Vrijwilligers Diana van Olderen,
telefoonnummer 06 532 775 98 of stuur een e-mail naar dianavanolderen@zmw.nl

