
Word jij onze nieuwe vrijwillig(st)er binnen Locatie Dr. Ackenshuis te Gulpen? 
 

Wat mag je verwachten? 
Als vrijwilliger kun je het verschil maken voor onze bewoners. Je werkt samen met andere 
vrijwilligers, onze medewerkers  en je wordt wegwijs gemaakt door de coördinator 
vrijwilligerswerk. De coördinator zal ook samen met jou bekijken welke taken en tijden 
het beste bij jou passen. Zodat jij je prettig voelt en onze bewoners het fijn vinden dat je 
er bent…  

“Ik kan het iedereen van harte aanraden om als vrijwilliger te starten”,  
aldus Rina Elissen (sinds 1977 vrijwilligster in  
Dr. Ackenshuis). 

Klik HIER voor nog meer mooie verhalen van onze 
vrijwilligers… 

Wat wordt jouw bijdrage? 
Voor deze locatie zijn wij op zoek naar iemand die: 

• Het leuk vindt om op de afdeling kleinschalig wonen Groenendaal te ondersteunde 
bij de uitvoering van welzijn activiteiten. 

• Denk o.a. aan samen een wandeling maken, voorlezen, koffie drinken, spelletje 
doen, creatief bezig zijn, samen zingen in groepsverband. 

• Dagen in overleg de tijden zijn variërend tussen 13.30 uur en 19.30 uur 
 

Wat is hiervoor nodig? 
• Je kunt goed met onze bewoners communiceren 
• Je bent geduldig en hebt affiniteit met “ouderdomsproblematiek” 
• Je hebt hart voor onze bewoners 
• Je toont initiatief 
• Je voelt je betrokken bij het welzijn van onze bewoners 
• Je woont in de nabijheid van het Dr. Ackenshuis te Gulpen. 

 
Handig om te weten: 

• Je doet dit werk vrijwillig en onbetaald 
• Je krijgt de eerste periode begeleiding waarbij we streven naar een duurzame 

samenwerking 
• Je hebt geen specifieke opleiding nodig 

 
Wat biedt Sevagram jou? 

• Een vast aanspreekpunt 
• Reiskostenvergoeding 
• Een ongevallenverzekering 
• Een eindejaarsgeschenk 
• Thema- en ontmoetingsbijeenkomsten 

 
Informatie/solliciteren 
Interesse? Neem dan telefonisch contact op met Fanny Cloodt via telefoonnummer 
06-28459138 of stuur een e-mail naar vrijwilligers@sevagram.nl. 

https://werkenbijsevagram.nl/vrijwilligers-aan-het-woord/

