
                    
 
Vrijwilligers gezocht voor  het uitwisselen van passies…….. 

 
Bezorg mensen uit Boxtel Oost een gezellige en ontspannen dag!!  
 

Wil je graag vrijwilligerswerk doen waar je echt op je plek bent. Waar jouw kwaliteit en 

passie tot recht komt? 

Wordt dan vrijwilliger bij ‘Dagje thuis in Oost’   

Een nieuw initiatief voor ‘kwetsbare’ wijkbewoners. 

Vanaf 22 mei elke dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur in De Rots! 

Je wil graag je passie en talenten inzetten, iets doen waar je goed in 

bent. Iets betekenen voor een ander waar je een goed gevoel van 

krijgt of trots op kunt zijn. Of misschien wil je vrijwilligerswerk doen 

dat goed is voor je netwerk, waar je je vaardigheden kan 

ontwikkelen en nieuwe mensen en organisaties leert kennen. Of je 

wil gewoon een leuke tijd hebben als vrijwilliger, plezier maken en 

van betekenis zijn. Dan zijn we op zoek naar jou!!  

Je komt terecht in een fijne groep mensen waarbinnen nieuwe 

contacten en vriendschappen ontstaan . En waar je ook nog wat van 

opsteekt. Ieder jaar krijgen vrijwilligers diverse leerzame en 

gezellige workshops aangeboden. Wij gaan uit van de kwaliteit en passie van de 

vrijwilliger en koppelen die aan de wensen van de gasten. 

Onze gasten, die nog zelfstandig wonen, komen bij ons om elkaar te ontmoeten, met elkaar 

het gesprek aan te gaan, samen te eten en krijgen een afwisselend programma 

aangeboden. Waar alles kan en mag, maar vooral niets moet. Denk aan puzzelen, 

beweging, muziek, dans, fotografie, koken, handwerken of uitstapjes. Het programma 

wordt steeds in overleg met onze gasten samengesteld. Het bieden van een gezellige, 

inspirerende dag en te genieten van het leven van alledag voor de ‘kwetsbare’ mens in 

onze omgeving!  

Vrijwilligerswerk is geen vastomlijnd werk. Dit kan in allerlei vormen. Bevlogenheid en 

passie, daar gaat het om. Samen bekijken we waar je goed in bent. Wat je zou kunnen en 

willen betekenen voor de gasten. 

Wilt u als vrijwilliger uw passie en talent op creatieve wijze benutten? Ziet u 

vrijwilligerswerk als een mooie uitdaging om uw kennis en ervaring uit te breiden? 

Dan nodigen wij u uit voor een kopje koffie om verder kennis te maken en informatie uit te 

wisselen! Neem contact op met Ineke de Rooij, Sociaal werker/ouderenadviseur: telefoon 

06 510 88 385 of e-mail inekederooij@contourdetwern.nl 

 


