Over Klimmendaal
Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig
verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen.
Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je
weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.
De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op
diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en
volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo
zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.
Voor Klimmendaal Revalidatiespecialisten, locatie Apeldoorn, zoeken wij

Vrijwilligers
Klimmendaal, locatie Apeldoorn, werkt met een groep van +/- 40 vrijwilligers die
verschillende ondersteunende taken uitvoeren t.b.v. de patiënten, zoals bijvoorbeeld;
gastvrouw/-heer, drankenverstrekking, koeriersdiensten, boodschappen,
tuinwerkzaamheden. Wij zoeken meerdere vrijwilligers voor diverse werkzaamheden op
verschillende dagdelen.
Wat doet een vrijwilliger onder andere:
Je bent aanwezig in de centrale hal en je speelt in op de situatie ter plaatse:





Je biedt een luisterend oor
Je maakt een praatje met patiënten
Je schenkt koffie/thee en/of helpt de patiënt bij het zelf inschenken
Je verricht hand- en spandiensten om de centrale ruimte netjes te houden
(tijdschriften vernieuwen, bloemen verversen)

Wie zoeken wij?




Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk en de doelgroep van Klimmendaal
Je bent communicatief en sociaal vaardig
Je bent integer

Wat hebben wij te bieden?
Een kans om jouw ervaringen uit te breiden en een mogelijkheid om je kwaliteiten in te
zetten ten behoeve van de samenleving.
Voor vragen kun je terecht bij de vrijwilligerscoördinatoren. Je kunt gebruik maken van
een reiskostenvergoeding. Ook ben je tijdens je werkzaamheden bij ons verzekerd voor
wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. We organiseren thema-avonden en een
jaarlijks dankjewelmoment voor de vrijwilligers.

Heb je belangstelling?
Reageren kan tot 5 mei a.s. uitsluitend door een e-mail met motivatie te sturen naar
vrijwilligers@klimmendaal.nl

