Inloophuis de Blauwe Anemoon zoekt:

BETROKKEN VRIJWILLIGERS

die als COÖRDINATOR of als GASTVROUW OF -HEER bij ons willen werken
WIE ZIJN WIJ?
Ons inloophuis is een ontspannen ontmoetingsplaats
voor mensen met kanker én hun naasten. Zij kunnen
altijd bij ons binnenlopen om met lotgenoten of
vrijwilligers te praten, ervaringen te delen of om
bijvoorbeeld deel te nemen aan onze activiteiten. Zo
zorgen we voor ondersteuning, afleiding en simpelweg
wat plezier in huiselijke sfeer - dus altijd met een vers
kopje koffie en iets lekkers erbij.

WAT VRAGEN WIJ VAN JE?
Uiteraard is het belangrijk dat je je betrokken voelt bij
wat we doen. Je bent bereid training te volgen en bij
bijeenkomsten en werkoverleg aanwezig te zijn. Daarnaast:
• Kun je goed met mensen praten
• Ben je goed in organiseren en in het omgaan met
mensen
• Neem je graag het initiatief, ben je verantwoordelijk
en kun je beslissingen nemen

IETS VOOR JOU?
Wij zoeken vrijwilligers die als gastvrouw of -heer
minimaal 1 dagdeel per 14 dagen hun bijdrage willen
leveren. Daarnaast zoeken we een coördinator die
elke week een ochtend aanwezig wil zijn. Wij gaan in
principe uit van vaste dagen/dagdelen. Iets voor jou?

SPREEKT DIT JE AAN?
We horen graag van je! Voor meer informatie of
een sollicitatie kun je Soraya Smeets bellen op
(0183) 82 02 13. Je kunt ook een e-mail sturen
naar info@deblauweanemoon.nl of kijken op
www.deblauweanemoon.nl

Inloophuis

De Blauwe Anemoon

voor mensen met kanker en hun naasten

KOM EENS KENNISMAKEN
Om ons beter te leren kennen, ben je van harte
welkom om vrijblijvend een keer deel te nemen
aan onze activiteiten. We doen vast iets dat bij
je past:
Wandelen • Yoga • Schilderen • Themamiddagen
• Pedicurebehandelingen • Samen koken,
samen eten • Individuele massage • Creatieve
workshops: kaarten maken, boetseren, cupcakes
versieren en bijvoorbeeld speksteen bewerken
Kijk op onze website voor de openingstijden
en het actuele activiteitenprogramma.

I n loop h u is d e Bla u we
A n e m oo n we n st u
fi jn e fe e st d a g e n

ONTMOETEN • DELEN • BEGRIP • HUISELIJKHEID • AFLEIDING • ACTIVITEIT
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