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Het Anbarg

■

Nassaulaan 1, Etten-Leur
■

Hospice Marianahof
San Francescolaan 5, Etten-Leur

■

Vrijwilligerswerk

Vrijwilliger
worden

Rijserf
Rijserf 1, Rijsbergen

■

De Willaert
Burgemeester Manderslaan 53, Zundert

Kloostergaard
Bisschopsmolenstraat 272, Etten-Leur

■

Franciscushof
San Francescolaan 51, Etten-Leur
Contrefort
Schipperstraat 123, Etten-Leur

■

Ontmoetingsruimte De Schaapskooi
Dreef 43, Etten-Leur
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■

Vrijwilliger worden
bij Avoord Zorg en
Wonen

Er zijn ook cliënten die het fijn vinden om iets één
op één met een vrijwilliger te ondernemen;

Ook wanneer u meer informatie wenst over

een wandeling maken, boodschappen doen, samen

vrijwilligerswerk bij Avoord kunt u bij onze

een terrasje pakken en een praatje maken.

vrijwilligerscoördinatoren terecht. Wij verwelkomen u

Heeft u wat tijd over en wilt u deze tijd graag op een

Het zijn maar kleine dingen, maar mensen kunnen

graag als vrijwilliger!

nuttige manier besteden? Dan is vrijwilligerswerk

met name van deze kleine gewone dingen erg

misschien wel iets voor u! Avoord Zorg en Wonen is

genieten. Bovendien werkt het plezier van de

Voordelen op een rij:

altijd op zoek naar vrijwilligers.

vrijwilligers vaak door op de cliënten. Om al deze

■

U betekent iets voor anderen

redenen zijn vrijwilligers onmisbaar!

■

U besteedt uw vrije tijd zinvol

■

Uw werk als vrijwilliger wordt gewaardeerd;

In alle woonzorgcentra van Avoord worden vrijwilligers
gezocht: in Etten-Leur Het Anbarg, Contrefort,

Mevrouw De Wit is vrijwilliger bij Avoord.

door de cliënten, hun familieleden en de

Kloostergaard, Franciscushof en de Schaapskooi, Rijserf

“Iedere dinsdagochtend ga ik naar een woongroep.

medewerkers van Avoord

in Rijsbergen en De Willaert in Zundert. Of vrijwilligers

Ik neem de tijd voor iedereen; We drinken een kopje

■

U heeft meer sociale contacten

die onze cliënten van onze thuiszorg Avoord AanHuis

koffie, maken een praatje, leg mijn hand op een

■

U kunt deelnemen aan scholingsdagen voor

willen bezoeken. Vrijwilligers kunnen een enorme

schouder, soms kaarten we wat of lezen we stukjes

bijdrage leveren aan het welzijn van onze cliënten.

uit de krant. Ik merk dat alle mensen waarderen dat

Ook u kunt een steentje bijdragen, zodat de ouderen

ik er ben. De medewerkers hebben het behoorlijk

in uw woonplaats nog meer kunnen genieten van de

druk, doordat ik er ben heerst er toch rust in de

kleine dingen die het leven zo waardevol maken.

huiskamer. Aan het einde van de ochtend ga ik
vol voldoening weer naar huis. Want wat is er nou

Mogelijkheden
Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteunen bij de

Interesse?

dagopvang, de woongroepen, assisteren bij één van

Heeft u ook interesse in vrijwilligerswerk?

de dagbestedingactiviteiten of in onze wijkrestaurants

Alle mogelijkheden, uren en tijdstippen zijn

’t warm hart. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers

bespreekbaar. Neem contact op met de

die samen met de cliënten een lekkere maaltijd willen

vrijwilligerscoördinator van de locatie waar u

koken. En wat denkt u van een ritje op de duofiets met

vrijwilligerswerk wilt verrichten.

U wordt ondersteund en begeleid door een
medewerker van Avoord

■

U wordt in staat gesteld uw mening te geven inzake
vrijwilligerswerk en overige relevante zaken

■

mooier dan klaarstaan voor anderen?”

Er zijn volop mogelijkheden voor vrijwilligers.

een cliënt. Dit zijn maar een paar voorbeelden…

vrijwilligers waaronder het Vrijwilligerscafé
■

U kunt gebruik maken van diverse voorzieningen
van de locaties van Avoord

■

U ontvangt een kerstattentie

■

U ontvangt een Avoordeelpas

■

U kunt deelnemen aan workshops en evenementen
zonder de verplichting van een abonnement aan
te gaan

■

U kunt gebruik maken van de collectieve
ziektekostenverzekering van CZ

■

U heeft de mogelijkheid lid te worden van
de personeelsvereniging

