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Creatieve vrijwilliger voor bewoner
Afdeling Laageind, zorgcentrum Sint Joris
Hier ga jij werken

Heb jij het in je?

In het hart van Oirschot bevindt zich de
hoofdlocatie van Joris Zorg, Sint Joris.
Verdeeld over twee zorgafdelingen, de Stroom
en de Nachtegaal, bieden we hier zorg en
begeleiding aan zo’n 130 bewoners.

Vind je het leuk om met ouderen om te gaan, ben
je betrouwbaar en behulpzaam en spreekt deze
vacature je aan? Dan is deze meneer vast heel
blij met jouw hulp!

Afdeling de Stroom heeft zeven afdelingen met
een dorps karakter. Per afdeling wonen
ongeveer 12 bewoners met een lichamelijke
beperking of dementie. De ouderen wonen in
een huiselijke setting die we ‘kleinschalig
leven’ noemen. Kleine, vaste teams stemmen
de kwaliteit van zorg en welzijn goed af op de
wensen van onze bewoners.

Dit ga je doen
Activiteiten ondernemen met een creatieve
bewoner
Voor een bewoner van zorgcentrum Sint Joris
in Oirschot zijn we op zoek naar een creatieve
vrijwilliger. Dhr. heeft Parkinson dementie en
houdt erg van schilderen, mozaïeken en
wandelen.
Hij zoekt een vrijwilliger die hem graag wil
leren kennen en het leuk vindt om wekelijks
een creatieve activiteit met hem te
ondernemen. Voorkeur 2 uur per week op
maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag.

Handig om te weten
Vrijwilligers zijn onmisbaar en we waarderen jullie
inzet zeker. Dit doen we door:
- Samen de juiste match te vinden
- Goede begeleiding
- Gelegenheid te geven om talenten in te
zetten,
- ervaring op te doen
- Bieden van scholing/ workshops
- Attentieregeling, verzekering en
vrijwilligersfeest
- Aanbieden van een kerstbijeenkomst en
attentie

Ben je al om?
Neem dan contact op met
Anouk van der Heijden, tel. 06-23228367
Anouk.van.der.heijden@joriszorg.nl
Of met Monique Nouwens, tel. 06-23873521
monique.nouwens@joriszorg.nl
Heb je tijd over voor een ander, maar heb je
andere suggesties? Als onze cliënten er blij van
worden, is alles bespreekbaar!
Twijfel niet langer en
laat het ons weten!

