Maak jij van ons logeerweekend een feest?!
Wij zijn een groepje kinderen met een specifieke zorg en of begeleidingsvraag. Wij komen
één weekend per maand logeren in het Duinhuis. Onze groep bestaat uit maximaal zeven
kinderen, de jongste logé is vijf jaar en de oudste alweer een jonge puber. Ons
ontwikkelingsniveau loopt erg uiteen. Eén logé kan een beetje lezen en schrijven en de
ander doet allerlei peuterspelletjes. Wij zouden het erg leuk vinden als het weekend logeren
ook echt een feest mag zijn. Wij zoeken vrijwilligers die extra aandacht aan ons kan geven,
samen kleuren, buiten spelen, liedjes zingen en andere leuke dingen. Helpen bij de
maaltijden, misschien wel samen pannenkoeken en tosti’s bakken! Tijdens het logeren
kunnen we ook gebruik maken van de faciliteiten van het Duinhuis. We springen in het
ballenbad of klimmen in de softplay ruimte.

Ben jij een vrijwilliger:
- met geduld?
- die gek is met kinderen?
- die prima om kan gaan met een beetje drukte?
- die goed kan samenwerken met andere vrijwilligers?
- die goed in staat is om opdrachten aan te nemen van een beroepskracht?
- die het een uitdaging vindt dit project mede vorm te geven?
Dan zoeken wij naar jou!

Wij bieden:
- een ontzettend leuke leerzame plek!
- Scholing op onderdelen die relevant zijn. Denk hierbij aan het werken met verschillende
communicatiemiddelen.
- werken in teamverband met leuke collega’s!
- veel werkervaring in een team dat aan dit project begonnen is en waarin wij met elkaar de
dingen gaan ontdekken.

Werktijden:
Als je je als vrijwilliger wilt verbinden aan het logeerproject, gaan we er vanuit dat je eens per
maand minimaal twee dagdelen beschikbaar bent. Logeren start op vrijdagmiddag 15.30 uur
en eindigt op zondagmiddag 15.00 uur.

Wat bieden wij?
Bij de Hartekamp Groep kost vrijwilligerswerk je niets; de reis- en onkosten voor en tijdens
het vrijwilligerswerk worden vergoed. Ook de onkosten voor de aanvraag van een Verklaring
Omtrent Gedrag worden vergoed. Als vrijwilliger krijg je achtergrondinformatie over kinderen
met een verstandelijke beperking en specifiek over degene(n)waarmee je leuke dingen gaat
doen. Uiteraard zorgen wij dat je goed wordt begeleid en ingewerkt door een
gespecialiseerde en deskundige medewerker. Wij stellen een overeenkomst met je op
waarin onze rechten en plichten naar vrijwilligers zijn opgenomen. Ook staat hierin waar we
op rekenen. Je bent als vrijwilliger verzekerd tijdens je werk bij de Hartekamp Groep.

Interesse of meer informatie?
Als je je wilt aanmelden voor dit vrijwilligerswerk, vul dan het aanmeldformulier op de website
in. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Caroline Salomonsz of Wilma
Onderwater via vtenv@hartekampgroep.nl of 06 - 5088 5651 / 06 – 4622 7182.
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