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Bekijk de webversie

Stichting Vrienden van het Binnenbos
zoekt actieve wijkbewoners
De stichting Vrienden van het Binnenbos beoogt het
welzijn te bevorderen van zelfstandig wonende ouderen
in de wijken Hoge Dennen en Kerckebosch. Door het
organiseren van laagdrempelige contactmomenten
werken we aan het verbeteren van de gemeenschapszin
op buurtniveau rond het ontmoetingscentrum
Binnenbos.
Wij zijn op zoek naar actieve wijkbewoners die samen met
ons vrije tijd willen inzetten om het welzijn van zelfstandig wonende ouderen in onze wijken te
verbeteren. Dit kan door middel van het assisteren als gastvrouw of gastheer tijdens o.a. de
wekelijkse Gouden Koffie op dinsdagochtend en door als chauffeur van de comfortabele E. Car,
“De Gouden Koets” tot een succes te maken. “De Gouden Koets” wordt ingezet om ouderen die
slecht ter been zijn gratis vervoer aan te bieden naar het Binnenbos, de huisarts of anderszins.
Belangrijke karaktereigenschappen zijn:
• Oprecht geïnteresseerd in de oudere medemens
• Respectvol, geduld, vertrouwenwekkend, hulpvaardig
• Empathie, een luisterend oor, signaleringsvermogen
• Een dagdeel per week beschikbaar zijn
Als u in bezit bent van minimaal een geldig Brijbewijs, zorgen wij voor een gedegen training
zodat u zelfbewust aan de slag kunt. Daarnaast
zorgen wij voor een collectieve verzekering. Wij
hechten aan een open en gezellige sfeer, waar we
met elkaar heel veel plezier en voldoening aan
beleven.

Informatie en aanmelden:
Brenda Emmen, coördinator Binnenbos,
post@ontmoetingscentrumbinnenbos.nl
of 06 41 97 63 25

Aloys ter Steege, voorzitter stichting Vrienden
van het Binnenbos,
post@vriendenvanhetbinnenbos.nl
of 06 53 77 95 63

Kijk hier wat er te doen is in het Binnenbos.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@hogedennen.net toe aan uw adresboek.

