Zingend op pad!
Ben jij de 40 inmiddels gepasseerd? Zing jij ook graag mee met Nederlandstalige
muziek? En fiets en wandel je graag? Lees dan snel verder en reageer op deze
vacature!
Ik ben een oudere, maar ondernemende man die graag op stap gaat. Alleen ga ik
ook op stap, maar dit doe ik natuurlijk veel liever met een maatje. Vandaar dat ik
hard op zoek ben naar een vrijwilliger! Wij kunnen bijvoorbeeld samen op de
duofiets naar Zandvoort en daar iets drinken.
Ik heb een lichte verstandelijke beperking en ben best een beetje verlegen. We
kunnen vast een leuk gesprek met elkaar hebben en dan toon ik interesse in jou!
Op de woensdagmiddag, ’s avonds en in het weekend ben ik vrij. Ik woon op het
van Zeggelenplein in Haarlem.

Wat maakt het werk zo leuk en bijzonder?
Door het overlijden van een vriendin ben ik op het moment eenzaam. Ook mis ik
deze tijdsbesteding samen met haar. Jij kan hierin echt iets voor mij betekenen
door samen op pad te gaan.

Wij vragen…




Iemand die communicatief is
Humor heeft
Open is

Over de Hartekamp Groep
De Hartekamp Groep richt zich op mensen met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Meedoen is belangrijk. Iedereen doet op zijn of haar eigen manier mee
en krijgt ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We doen dit samen. Verbinden,
vertrouwen en leren zijn onze kernwaarden. Vrijwilligers zijn heel hard nodig om
meedoen mogelijk te maken. Zo samen mogelijk.

Wij bieden


Een ontzettend leuke en leerzame plek




Veel afwisseling van de werkzaamheden
Vergoeding van reis- en onkosten




Werktijden in overleg
Scholingsmogelijkheden
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Meld je aan
Als je je wilt aanmelden voor dit vrijwilligerswerk, vul dan het contactformulier in.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Caroline Salomonsz of Wilma
Onderwater. Te bereiken per mail op vtenv@hartekampgroep.nl en per telefoon op
06 - 5088 5651 / 06 – 4622 7182.

2/2

