Samen met u
Wij zoeken vrijwilligers.
Komt u ons helpen?
Voor de Benring, het Grotenhuis en de Martinushof zoeken wij vrijwilligers die zich met enthousiasme willen inzetten. We gaan graag met u in
gesprek om samen te kijken wat u voor onze bewoners kunt betekenen.
Dit kan een vrijwilligersactiviteit zijn die op deze pagina wordt genoemd.
Maar misschien heeft u zelf een ander leuk idee? Samen bespreken we uw
mogelijkheden en kijken we welk vrijwilligerswerk bij u past. Wilt u meer
weten of een afspraak maken om uw mogelijkheden te bespreken? Neem
dat contact op met Driesje Draaijer (het Grotenhuis en de Martinushof)
of Yvette Scholten (de Benring) via (0571) 283 600

De Benring
Dagbesteding
De dagbesteding wordt bezocht door mensen die thuis wonen én door
bewoners van de Benring. Het bezoek aan de dagbesteding biedt hen
extra structuur, begeleiding en ondersteuning. Als vrijwilliger kunt u
hier een belangrijke bijdrage leveren zoals een spelletje doen, krant
voorlezen, wandelen, creatief bezig zijn, etc. Ook het verzorgen van de
koffie/thee en de maaltijden hoort er bij.

Ondersteuning bij boodschappen doen
De bewoners van de Benring doen zelf boodschappen in ’t Winkeltje.
Soms is hierbij ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld door bewoners
te begeleiden of de boodschappen te bezorgen in het appartement.
’t Winkeltje is geopend op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur. Met name voor de vrijdag en
zaterdag zoeken wij vrijwilligers.

Koffie schenken
De bewoners kunnen in de ochtend en avond gezamenlijk koffie drinken. De vrijwilligers schenken een kopje koffie en thee en maken een
praatje. Voor de avond zoeken wij vrijwilligers die in de woonkeukens
de bewoners helpen bij het zetten van koffie/thee.

Individuele bezoekjes, gezamenlijke maaltijd
Ook voor de verschillende ontspanningsactiviteiten, individuele bezoekjes aan bewoners en begeleiding van de gezamenlijke maaltijd
zijn extra vrijwilligers welkom.

Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie
De Benring heeft een afdeling Kleinschalig groepswonen, waar acht
bewoners met dementie wonen. De bijdrage van vrijwilligers op deze
afdeling is onmisbaar voor het creëren van een thuis. Zij brengen de
buitenwereld binnen en beschikken over tijd om in alle rust met de
bewoners een praatje te maken, de krant te lezen, muziek te maken,
te bakken of te wandelen.

Het Grotenhuis
Winkel
In het Grotenhuis is een winkel waar de bewoners zelf hun
boodschappen doen. Wij zoeken vrijwilligers die tijdens de
doordeweekse ochtenden samen met collega-vrijwilligers
de winkel willen beheren.
De vrijwilligers ondersteunen
de bewoners ook bij het boodschappen doen. We zoeken op
dit moment vrijwilligers als
invalkracht.

Gymnastiek
Op woensdagmiddag wordt
gymnastiek gegeven aan bewoners door een professionele kracht met ondersteuning
van vrijwilligers. Wij zoeken
collega vrijwilligers die structureel of als inval deze activiteit wil komen ondersteunen.

Ondersteunen bij diverse
activiteiten in de ochtenduren
Tijdens de ochtenden zijn er vanaf
9.45 uur mogelijkheden om te helpen bij diverse activiteiten. U kunt
hierbij denken aan het serveren van
koffie/thee en gezellige activiteiten
zoals een spel spelen, creatief bezig
zijn, (voor)lezen en ondersteunen bij
de warme maaltijd. Ook als u alleen
gelegenheid hebt om te helpen tijdens de warme maaltijd bent u van
harte welkom.

Huiskamer
Op donderdag- en vrijdagmiddag
zoeken wij ondersteuning in de Huiskamer waar bewoners samen zijn om
activiteiten te doen en een maaltijd
te gebruiken. Door de hulp van een
vrijwilliger kan de medewerker van
Trimenzo een breder aanbod van activiteiten aanbieden.

Café middag
Iedere vrijdagmiddag is er een cafémiddag van 15.00-16.30 uur. Samen
genieten van een drankje en een
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hapje en sociaal contact zijn hier
belangrijk. Past dit bij u, dan bent
u van harte welkom om het vrijwilligersteam te komen versterken.

Gastheer/gastvrouw
De receptie in het Grotenhuis
wordt gerund door vrijwilligers. Als
gastvrouw/gastheer ontvangt u bezoekers aan de balie en staat u hen
te woord. Daarnaast kunt u betrokken worden bij de activiteiten die
in dezelfde ruimte plaatsvinden.
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag is deze vrijwilligersfunctie vacant maar ook invalkrachten
voor alle dagdelen zijn welkom
zich aan te melden.

Koffiezetten en een praatje
maken
Wij zoeken vrijwilligers die vroeg in
de avond tussen 19.00-20.00 uur
cliënten in het appartement willen
ondersteunen bij het zetten van
een kop koffie. U kunt zelf aangeven wanneer en hoe vaak dit tot de
mogelijkheid behoort.

De Martinushof
Kleinschalig wonen
Voor de afdelingen Kleinschalig wonen in de Martinushof zijn wij
steeds op zoek naar vrijwilligers. Op iedere afdeling wonen acht
mensen met dementie in een huiselijke omgeving. Het is voor onze
medewerkers heel fijn om op deze afdelingen ondersteuning te hebben van vrijwilligers. U kunt hierbij denken aan samen lezen, televisie
kijken, een spel doen, wandelen, eten koken of thee/koffie drinken. De
dagdelen zijn naar wens in te vullen, maar er is vooral vraag naar een
moment in de vroege avond.

Receptie/winkel
In de Martinushof is de receptie gecombineerd met een winkeltje. Vrijwilligers zijn hier als gastvrouw/heer het aanspreekpunt voor bezoekers en ondersteunen bewoners bij het boodschappen doen. We zoeken
met name vrijwilligers voor de middagdelen tussen 12.30-16.00 uur.

Chauffeurs voor vervoer cliënten dagbesteding
We zoeken op de korte termijn voor alle werkdagen vrijwilligers voor
het vervoer van cliënten uit de hele gemeente naar en van de dagbesteding in Voorst en Twello. Deelnemers worden ‘s morgens thuis opgehaald en ‘s middags weer thuisgebracht door vrijwillige chauffeurs die
met hun eigen auto de ouderen en eventueel hun rollator vervoeren.
De vrijwillige chauffeurs krijgen een vergoeding voor de gemaakte rit.
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