
 
 
 
 
 
Sevagram, Scharwyerveld in Maastricht, is per direct op zoek naar een 
gemotiveerde en enthousiaste  
 

VRIJWILLIGER (m/v) 
 

Wat mag je verwachten? 

Je kiest voor een bijzondere (werk)ervaring, want door jouw bijdrage kun je het 
verschil maken voor onze ouderen en voor jezelf. Kies je voor Sevagram dan kies je 
voor samenwerken met betrokken vrijwilligers en medewerkers. Als vrijwilliger kun 
je het verschil maken voor onze bewoners. Je werkt samen met andere vrijwilligers en 
onze medewerkers en je wordt wegwijs gemaakt door iemand van de werkvloer. De 
coördinator zal 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…  

 
“Wat mij voldoening geeft? Ik ervaar het als dankbaar 
werk.”  
Henk Pauwels, al zo’n 10 jaar vrijwilliger bij onze locatie 
Scharwyerveld in Maastricht. 

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

• Wekelijks op woensdag de priester wil ondersteunen voor, tijdens en na de 
Eucharistieviering. 

 
Wat is hiervoor nodig? 
 

• Je kunt goed met ouderen communiceren 
• Je bent geduldig 
• Je hebt hart voor de ouderen 
• Je toont initiatief 
• Je voelt je betrokken bij het welzijn van de ouderen 
• Je woont in de nabijheid van locatie Scharwyerveld in Maastricht. 

 
Handig om te weten: 
 

• Het is onbetaald werk 
• Je doet dit werk vrijwillig 
• Je krijgt de eerste periode begeleiding 
• Je hebt geen specifieke opleiding nodig 



• We streven beiden naar een duurzame samenwerking 
 
 
 
Wat biedt Sevagram jou? 
 

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

 
 
Informatie/solliciteren 
 
Interesse gewekt? Leuk! We horen graag van je. Solliciteren kan via onderstaande 
aanmeldoptie annelore.lemaire@sevagram.nl . Heb je nog vragen? Neem dan 
telefonisch contact op met Annelore Lemaire. Tel. 06-10314446  
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