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BIJZONDERE MENSEN GEZOCHT
VOOR MOOIE ONTMOETINGEN

De Vrijwilligerswinkel is altijd bezig met het leggen van mooie verbindingen tussen 

mensen. Bij het maken van de perfecte match kijken we altijd naar gezamenlijke 

interesses en hobby’s. Men kan samen gaan wandelen, wat drinken, een gezamenlijke 

hobby uitoefenen of gewoon thuis blijven en een praatje maken. Ontmoetingen 

kunnen wekelijks of maandelijks plaatsvinden. Alles gaat in goed overleg. 

Voor een oudere dame in Crooswijk 

zijn we op zoek naar een maatje die haar 

1 keer per twee weken helpt met het 

schoonmaken van het aquarium. Bent u 

gek op vissen en vindt u het ook gezellig om 

na het schoonmaken nog even te blijven 

hangen voor een kop koffie en een praatje? 

Reageer dan voor de perfecte match.

Een echte Rotterdamse dame is op zoek 

naar iemand om een wandelingetje mee te 

maken of een kop koffie te drinken en een 

sigaretje mee te roken. 

Hebt u geen aansprekende vacature 

gezien maar zou u graag iets willen 

doen voor de medemens? Dan kunt u 

contact met ons opnemen. Wij kijken 

naar uw wensen en zoeken de perfecte 

match voor u. 

Een lieve dame van 90 jaar met een 

ernstig ziektebeeld is op zoek naar iemand 

die haar eens per week bezoekt voor een 

kop koffie en een praatje. Mevrouw heeft 

niet veel energie maar op goede dagen gaat 

ze graag naar buiten om lekker een kroketje 

te gaan eten.

Een dame van 90 jr. in Crooswijk heeft 

een zeer positieve kijk op het leven. Mevrouw 

heeft veel interesse voor kunst en cultuur. 

Zij zoekt een maatje om af en toe een mu-

seum of een voorstelling mee te bezoeken. 

Een dame van 84 jaar in Crooswijk zit 

altijd binnen. Zij wil zo graag genieten van 

de frisse herfstlucht en zoekt een maatje die 

haar buiten wil vergezellen. 

Voor een oudere heer in de wijk zijn we 

op zoek naar een muziek- en filmliefhebber. 

Meneer heeft veel zorg nodig en komt niet 

meer buiten. Zijn echtgenote zorgt voor 

hem, maar zij zou graag af en toe eens iets 

voor zichzelf willen doen. Heeft u wekelijks 

of tweewekelijks een uurtje tijd? Dan bent u 

van harte welkom om te reageren. 

Voor een mevrouw in Crooswijk zijn 

we op zoek naar iemand die samen met 

mevrouw de markt wil bezoeken om een 

patatje of een lekker visje te eten  of eens 

lekker samen met haar wil shoppen, met 

een kop koffie en appeltaartpunt toe. 

VACATURES

Voor een Surinaamse dame van 96 jaar in 

Crooswijk zijn we op zoek naar iemand die 

het leuk vindt om met mevrouw te praten 

over Suriname. De voorkeur van mevrouw 

gaat uit naar iemand met kennis van 

Suriname. Mevrouw gaat ook graag eens 

naar buiten om lekker onder de bomen op 

een bankje te zitten en te genieten van het 

zonnetje en de vogels. 

Een jongeman van 39 jaar met handicap 

is op zoek naar een leeftijdsgenoot om zijn 

netwerk te vergroten en activiteiten mee 

te ondernemen. Hij wil graag eens wat 

vaker naar buiten en praten met mensen 

van zijn eigen leeftijd. Kennis van de Turkse 

taal is een pre maar geen voorwaarde. Enig 

geduld is vereist daar meneer wat langzaam 

spreekt door zijn handicap. 
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Resultaat kleine wens: dagje shoppen in de Oosterhof


