
Werken als vrijwilliger

Jij maakt het verschil



Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze cliënten. Zij helpen cliënten
om zo zelfstandig mogelijk te leven en om deel uit te maken van
de samenleving. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die een
aantal uren per maand de tijd hebben om met onze cliënten
door te brengen. 
 
Wat kun je als vrijwilliger doen? 
Samen een wandeling maken. Samen koken en eten, klussen, winkelen of sporten.
Een verhaal voorlezen of gezellig kletsen bij de koffie. Als vrijwilliger van Humanitas
DMH kun je zo veel betekenen voor onze cliënten. En dat hoeft niet eens veel tijd te
kosten: een aantal uur per maand is vaak voldoende om net dat beetje extra te
bieden. Ervaring is niet nodig; enthousiasme wel! Wij merken dat vrijwilligers echt het
verschil kunnen maken voor onze cliënten. Zij kijken uit naar dat moment in de week
dat ze een leuke activiteit kunnen ondernemen met iemand die alle aandacht voor ze
heeft. Je draagt bij aan het geluk van de cliënten. 
 
Waarom vrijwilliger worden?

Je kunt mensen uit de eigen buurt of omgeving ondersteunen.
Je draagt je steentje bij aan het geluk van onze cliënten. 
Je werkt in een prettige werkomgeving.
Je krijgt persoonlijke begeleiding.
Je ontvangt een kilometervergoeding conform regeling belastingdienst.

 
Humanitas DMH
Wij zijn een landelijke zorgorganisatie die mensen met een (licht)
verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen ondersteunt. 
 
Geïnteresseerd?
Kijk dan bij de vacatures op de website www.werkenbijhumanitasdmh.nl of er bij jou
in de buurt vrijwilligers worden gezocht of vraag het eens na bij een locatie bij jou in
de buurt.
 
 

Ik ga twee keer per week aan het eind van de
middag theedrinken in de huiskamer wanneer
cliënten terugkomen van de dagbesteding. Ik lees de
cliënten voor en ondersteun hen bij het avondeten.
Rond 19.30 uur ga ik tevreden naar huis. 
Riet
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