
   
   

   
  

GASTVROUW/-HEER VOOR EEN INLOOPHUIS

 vac.nr. V0518

Als gastvrouw / gastheer ben je het aanspreek-

punt voor de bezoekers van het inloophuis.

Je voorziet hen van een natje en een droogje.

Je bent minimaal één keer per twee weken

beschikbaar. 

Mensenkennis en goede communicatieve vaar-

digheden zijn hierbij heel belangrijk. Het wordt 

op prijs gesteld als je respect hebt voor de Chris-

telijke achtergrond van de inloop.

KUNSTMAATJE

Voor een 92-jarige dame in Crooswijk zijn we op 

zoek naar iemand die interesse heeft in kunst en 

muziek. Mevrouw komt uit een kunstenaars-

gezin en zou graag eens met iemand naar een 

museum gaan of naar een operavoorstelling.

VRIJWILLIGER FOTOPROJECT

Bavo  is op zoek naar een creatieve vrijwilliger 

die het leuk vindt om samen met een andere 

vrijwilliger 7 bewoners met een psychiatrische 

achtergrond  de beginselen van de fotografi e bij 

te brengen. Heb je geduld, ben je creatief, vind 

je het leuk om mensen iets bij te brengen en ben 

je 1x per twee weken een paar uren beschikbaar, 

dan is dit de vacature voor jou.

PEDAGOGISCH ONDERSTEUNER VOOR

ZAKGELDPROJECT 

Voor een tijdelijk project van september tot

november zijn we op zoek naar iemand die het 

leuk vindt kinderen uit groep 7 en 8  te begelei-

den bij het uitvoeren van simpele karweitjes,

wekelijks op woensdag van 14.00u tot 17.00u. 

Doel van het project is om kinderen te leren

omgaan met geld en verantwoordelijkheden.

VRIJWILLIGER MET GROENE VINGERS

Ouderen uit de wijk hebben hulp nodig bij het op-

knappen van hun tuintje of balkonnetje. Vind

je het leuk om samen met iemand plantjes te

kopen en een tuintje of balkonnetje op te knap-

pen, meld je dan aan voor deze vacature.

VRIJWILLIGER 75+ HUISBEZOEKEN

In opdracht van de gemeente bezoeken wij

mensen van 75+ uit de wijk voor een signalerend 

gesprek. We zijn op zoek naar vrijwilligers die 

deze bezoeken willen afl eggen. Je gaat met zijn 

tweeën bij de mensen op bezoek en voert een 

gesprek over verschillende onderwerpen met be-

trekking tot wonen, welzijn, zorg en fi nanciën, 

aan de hand van een vragenlijst. Je krijgt een

training aangeboden over het voeren van ge-

sprekken en signalering.

MAATJE MET INTERESSE VOOR

ARCHITECTUUR EN SCHEEPVAART

Voor een 80-jarige heer in Kralingen zijn we op 

zoek naar een jongeman of vrouw die interesse 

heeft in architectuur. De heer is architect ge-

weest en heeft ook interesse in de scheepvaart.

ROLSTOELMAATJE  vac.nr. V0604

Maatje dat fysiek in staat is een rolstoel te rijden 

(of dat wil leren) en tenminste één keer per week 

op pad kan met een 38-jarige gehandicapte man 

uit Crooswijk. Meneer gaat drie keer per week 

naar de dagbesteding en komt verder niet buiten 

en dat mist hij. Meneer spreekt Nederlands en 

Turks. Kennis van beide talen is een pré.

Beschikbaarheid: minimaal één dagdeel, liefst 

twee, voor ca. twee uur per dagdeel. De voor-

keur gaat uit naar inzet in het weekend of maan-

dag- of woensdagmiddag.

VRIJWILLIGERSPOOL

Wil je iets betekenen voor de wijk maar ben je 

wisselend beschikbaar? Geef je dan op als Vrij-

willigerspool vrijwilliger. Tijdens de inschrijving 

kun je aangeven waar je interesses liggen. Wij 

houden contact over evenementen en kort-

durende klussen waar we je hulp bij kunnen

gebruiken. Het aanbod is divers, van het uitlaten 

van de hond van een oudere dame of boodschap-

jes doen voor een zieke bewoner tot meehelpen 

tijdens een buurtfestival.

ZWEMMAATJE

Voor een 94-jarige dame in Crooswijk zijn we op 

zoek naar een zwemmaatje. Mevrouw zwemt 

graag nog één keer per week op vrijdag een 

paar baantjes en doet mee met de aqua-gym.

Mevrouw heeft ondersteuning nodig bij aan- en

uitkleden en in- en uit het bad komen. Verder 

vindt ze het gewoon erg gezellig als je met haar 

meezwemt en een praatje maakt.

ONLINE BOODSCHAPPEN BESTELLEN

Voor een ouder echtpaar in Kralingen zijn we op 

zoek naar iemand die één keer per drie weken

samen met het echtpaar online boodschappen 

wil bestellen.

VACATURES

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS  vac.nr. V0600

Voor twee projecten van een sociaal-maatschap-

pelijk actieve stichting zoeken wij meerdere 

chau� eurs. De doelgroep waarmee wordt ge-

werkt bestaat uit volwassenen en kinderen. 

Beschik je over een geldig rijbewijs B en eigen 

vervoer, weet je de weg goed te vinden in de

regio Rotterdam, ben je fl exibel, sociaal en kind-

vriendelijk? Reageer  dan snel! De kennisma-

kingsgesprekken zullen worden ingepland op 21 

en 27 augustus. 

MAATJE VOOR GOED GESPREK  vac.nr. V0603

Een of meer oudere wijkbewoners thuis be-

zoeken voor een goed gesprek, eenmaal per 

twee weken. Zo kun je echt iets voor een ander 

betekenen. Allemaal in het kader van een nieuw 

project in Kralingen-Crooswijk. Er is serieuze

ondersteuning door een geestelijk verzorger van 

Gezondheidscentrum Levinas.

We zoeken vrijwilligers met wat levenservaring 

die goed kunnen luisteren en gevoel hebben 

voor diepgang in het contact. Je moet bereid zijn 

vooraf een training te volgen. De eerstvolgende 

training is in september.

SAMEN VOOR DE WIJK!
Vrijwilligersvacatures in Kralingen-Croos-

wijk. Lijkt het u leuk om wat te doen voor de 

wijk?

Zie hieronder het overzicht van leuke,

plaatselijke vacatures waar u kunt helpen 

als vrijwilliger.
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