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Iets voor jou?  
 
Op Buitenplaats de Poel zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om ons te helpen bij onze 
activiteiten voor volwassen/ ouderen op ons Buurtpunt ,in de pluktuin en bij  natuurontwikkeling. 
 
Werkzaamheden: 

Als vrijwilliger ondersteun je de begeleidster bij de verschillende activiteiten op Buitenplaats de Poel. De 
activiteiten vinden zowel binnen als buiten plaats en je kunt  hier  zelf ook invulling aan  geven. Denk hierbij aan 
koffiedrinken, samen lunchen, met deelnemers werken in de moestuin en pluktuin ,een  spel spelen, wandelen.  

De extra aandacht die je kunt bieden is een waardevolle aanvulling op de ondersteuning die wij geven en geeft 
jou de mogelijkheid iets voor iemand te kunnen betekenen. Er vindt overdag ontmoeting plaats tussen mensen 
met (beginnende) dementie, kwetsbare, eenzame mensen, mensen die sociale contacten of een dagritme 
missen. De groep bestaat op dit moment uit maximaal 8 deelnemers.  

Wat is Buitenplaats de Poel?: 

In een mooie, landelijke omgeving precies op de grens  tussen Vaassen en Wenum-Wiesel probeert onze 
kleinschalige zorgorganisatie Buitenplaats de Poel (zie onze website www.Buitenplaatsdepoel.nl) mensen 
zoveel mogelijk hun eigen regie te laten behouden en ze te stimuleren in dat wat binnen hun vermogen ligt. 
Door deelnemers te prikkelen en stimuleren kan reactivering en versterking van eigen kunnen bevorderd 
worden.  

Wat wij bieden: 
Een inspirerende werkomgeving; 
Een omgeving waar jouw mening als vrijwilliger ertoe doet; 
Een inwerkprogramma;  
Cursussen en trainingen;   
Een onkostenvergoeding. 
 
Wij vragen: 
Een spontane, flexibele persoon(m/v) die gemotiveerd is om bij ons te komen helpen. Als vrijwilliger draag je 
bij aan een prettige, veilige sfeer, waarbinnen deelnemers zich gerespecteerd voelen. Ben je beschikbaar om 
ons overdag tussen 9:00 uur en 16:00 uur te komen ondersteunen? Heb je ervaring in de zorgverlening en zin 
om jouw dag een zinvolle invulling te geven?  
 
Heb je interesse of vragen?  Neem dan contact met ons op:  
Monique Nijhof Telefoon 06- 12378989 of Theo van de Schepop Telefoon 06 46887754 
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