Vrijwilligers activiteitencentrum Sevenum
Informatie
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Publicatiedatum

27-11-2018
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Schaal

Vacature Tekst

Vrijwilligers gezocht voor Activiteitencentrum Sevenum

Heb je een uurtje of meer tijd en wil je iets betekenen voor anderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Activiteitencentrum (AC) Sevenum van PSW is een klein en gezellig activiteitencentrum midden in het dorp. Het AC biedt van
maandag tot en met vrijdag dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking.

Naar wie zijn wij op zoek?
Om onze bezoekers nog meer aan te kunnen bieden, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de bezoekers te
ondersteunen bij verschillende activiteiten:

- werken in de keuken: tafels dekken, opruimen, was vouwen, koken/bakken
en koffie klaarmaken.
- sporten met bezoekers, fitness bij Sevenheim in Sevenum.
- een vrijwilliger met ICT achtergrond die onze bezoekers op de computers / iPads kan
ondersteunen, dat zou heel fijn zijn!
- natuurlijk is een wandelvrijwilliger ook van harte welkom! Twee of meer ook!
- zelf een idee of voorstel? Neem contact op, misschien is er een match!

Alle activiteiten kunnen we dagelijks aanbieden dus we kunnen aansluiten bij de mogelijkheden van vrijwilligers.

dinsdag 12 november 2019

Page 1 of 2

Wat heeft PSW te bieden?
Allereerst een leuke en gezellige sfeer in het activiteitencentrum. Daarnaast de kans om echt iets te betekenen voor een ander
en/of om ervaring op te doen met het werken met mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. Als laatste heeft PSW
voor vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering, thema-avonden, een jaarlijks vrijwilligerspresentje en een
reiskostenvergoeding.

Interesse of meer informatie?
Neem contact op met Lonneke Inderhees, teamleider van AC Sevenum. Dit kan via l.inderhees@psw.nl of 06-53 15 33 96. Of
loop gerust eens binnen, het AC ligt aan de Mgr. Verstraelenstraat 3, 5975 XM in Sevenum.

Meer informatie over PSW vind je op www.psw.nl.

Competenties
Integriteit
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
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