Gezellige kletskous en digibeet is op zoek naar vrijwilliger met kennis
van computers!
Beschik jij over een goede dosis geduld? En vind jij het leuk om iemand anders iets
bij te brengen over de computer? Ik ben graag bezig op een computer, want dat is
mijn manier om de wereld te verkennen. Voorheen kreeg ik computerles, maar
vanwege mijn doofheid heb ik meer aandacht nodig. Het is voor mij belangrijk dat
je daar wel mee om kunt gaan. Ik kan je goed verstaan als je duidelijk praat en als
je mij ietsje beter kent kunnen we prima samen een gesprek voeren. Van mijn

vaste begeleiders krijg je hierover instructies.
Ik ben een zeer vriendelijke en beschaafde vrouw. En ik zie erg uit naar iemand die
me komt helpen! Ik heb op de dinsdagmiddag en op de donderdag geen
activiteiten. Mij komen deze dagen het beste uit. Ik vind het fijn als de

computerlessen op een vast tijdstip plaatsvinden. Ook vind ik het fijn als de
vrijwilliger een (nette) vrouw is tussen de 30 en 60 jaar. De locatie is op het
volgende adres, Witte de Withlaan 3A in Bennebroek.
Wat ga je doen?
Ik zoek graag actueel nieuws op via de computer en hier kun jij mij mee helpen.
Ik maak ook notulen van het cliëntenoverleg in Word. Sommige zaken moet je me
meerdere keren uitleggen. Het is fijn als je geduldig bent om mij iets uit te leggen.
Wij vragen
Geduld en het vermogen om een duidelijke uitleg te geven. (denk aan uitleg op
basisschoolniveau)
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.
Wij bieden
• Een ontzettend leuke en leerzame plek .
• Veel afwisseling van de werkzaamheden.
• Vergoeding van reis- en onkosten
• Scholingsmogelijkheden
Meer informatie & aanmelden
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Annemieke Baauw of Wilma
Onderwater. Zij zijn te bereiken per mail op vtenv@ hartekampgroep.nl en per
telefoon op 06 - 5088 5651 / 06 – 4622 7182. Of vul het contactformulier in.
computervrijwilliger
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