Vacature: vrijwilliger bij de SooS (mensen met een verstandelijke beperking)
Wie zijn wij?
ViaVie Welzijn maakt zich sterk voor een goed welzijn. Plezier en het nuttig zijn voor samenleving spelen
hierbij een belangrijke rol. Ook voor mensen met een functiebeperking zet ViaVia Welzijn zich in. De
missie van ViaVie is hen als volwaardige medeburgers in de maatschappij mee te laten doen.
Wat ga je doen?
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die 1 x in de 14 dagen op donderdagavond samen met de andere
werkgroep vrijwilligers activiteiten wil begeleiden. Voor de deelnemers is het een avondje ontspanning.
Ze starten met een kopje koffie en gaan dan onder begeleiding van de vrijwilligers meedoen aan het
programma zoals bijv. iets creatiefs maken, een beweegactiviteit, gezelschapsspelletjes doen etc.
Wat verwachten/vragen wij?
Iemand die affiniteit heeft met mensen met een verstandelijke beperking, sociaal en ondernemend is.
Wat bieden wij?
Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst bij ViaVie Welzijn. De vrijwilligers van ViaVie Welzijn ontmoeten
elkaar tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. Voor vrijwilligers worden er tevens jaarlijks diverse
scholingen aangeboden vanuit het ServicePunt Vrijwilligers. Er kan altijd een beroep worden gedaan op
de beroepskracht bij ViaVie Welzijn. De gemaakte kilometers worden vergoed.
Werktijden & locatie?
Op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, 1 x in de 14 dagen. Ongeveer 15 keer per seizoen.
De SooS vindt plaats in de kelder van het Kulturhus in Holten.
Interesse?
Heb je interesse? Neem dan contact op met Inge Scharrenberg van ViaVie Welzijn via 0548 36 27 55 of
stuur een mail naar scharrenberg@viaviewelzijn.nl.
Inge is bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
I.v.m. vakantie is Inge afwezig van 23 december 2015 t/m 1 januari 2016.
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