Woonvoorziening De Reiger zoekt
vrijwilligers
In woonvoorziening De Reiger wonen 16 mensen
met een (lichte) verstandelijke beperking. Daar waar
mogelijk willen wij deelname van cliënten in de
samenleving vergroten. Vrijwilligers vervullen hierbij
een belangrijke rol.
Wilt u ook meehelpen?
Lees verder hoe u een bijdrage kunt leveren.

Helpt u mee in de tuin?
Houdt u van tuinieren? Wij beschikken over een grote
tuin rondom het huis waar u zich naar harteloos in
kunt uitleven: snoeien, maaien, beplanten, winterklaar
maken, zomerklaar maken….
Cliënten helpen graag mee maar u kunt ook samen
met onze andere tuin-vrijwilliger op maandagochtend
aan de slag.
Komt u een maaltijd voor ons koken?
Meestal eten wij kant- en klaarmaaltijden. Vers bereid
in eigen keuken smaakt veel beter. Is koken je hobby:
wij zoeken iemand die samen met ons een maaltijd wil
bereiden. U mag zelf aangeven hoe vaak en op welke
dag u wilt koken.

Helpt u mee met voorbereiden van feestjes?
Bij het organiseren van verjaardagen komt heel wat
kijken. Voor cliënten waarbij familie niet kan
meehelpen kunnen wij uw hulp goed gebruiken. U bent
van harte uitgenodigd!

Zin in een spelletje?
Mogen wij u uitnodigen voor een gezellige avond? U
bent bij ons van harte welkom voor een kopje koffie,
een praatje of een spelletje.
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Haalt u ons op voor een wandeling in de wijk?
Af en toe een frisse neus halen, of een bezoekje aan
het winkelcentrum? Wij hebben er zin in.
U ook? Laten we dan samen gaan!
Vooraf of na afloop trakteren wij dan graag op een
kopje koffie.

Fietst u een rondje met ons mee?
Lekker samen even uitwaaien op de duofiets. De fiets
staat nu te vaak in de schuur. We willen er zo graag
een rondje op maken. En naast elkaar zitten op de
fiets is zóóó gezellig!

Helpt u ons dit varkentje te wassen?
Met zoveel bewoners is er natuurlijk ook heel veel was.
Wilt u ons daarbij helpen? Eén dagdeel per week is al
genoeg om met hulp van onze grote professionele
wasmachine en droogtrommel een grote berg was weg
te werken.

Rijdt u mee in onze nieuwe auto?
Op zaterdag 5 november ontvangen wij onze nieuwe
Reigerauto. Wilt u ons wegbrengen naar onze
activiteiten,tandartsbezoeken of incidentele ritten?
Wordt dat onze nieuwe chauffeursvrijwilliger.

Spreekt een van deze activiteiten u aan?Of heeft u zelf ideeën voor activiteiten? Wij
nodigen u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking, en/of onze ontmoetingsdag
op 5 november 2016 van 13.00 tot 16.00 uur

Neem voor meer informatie contact op met:
Ellen Schuurman of Alina van Duijn
Reigerskamp 482
3706 JC Maarssenbroek

T: 088 201 75 80
E: ellen.schuurman@abrona.nl
E: alina.van.duijn@abrona.nl
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