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Vrijwilliger bij Cavent

Alle hulp is welkom
Kom je ons vrijwilligerskorps
versterken? Ga naar
cavent.nl/vrijwilligers voor
onze vacatures. Zit er niets
voor je bij? Praat dan met
Lenie, onze coördinator van
het vrijwilligerswerk. Er is
altijd iets te vinden dat bij je
past.

Cavent Vlashof
Wonen en zorg
Bolkafstraat 1 | 078 6739730

Strijen
Cavent Grutto
Wonen, zorg en dagbesteding
Gruttostraat 110 | 078 7820200

Numansdorp
Cavent Numansdorp
Wonen en zorg
Patrijslaan 42 | 0186 655242

cavent.nl

Mookhoek
Cavent Lindehoeve
Wonen, zorg, dagbesteding,
logeren en naschoolse opvang
Mookhoek 111 | 078 8422890

Lenie
Vraag naar

De Vriesstraat 22
3261 PC Oud-Beijerland
T 0186 636100

April 2015

Meer informatie
Lenie Molendijk: mail
l.molendijk@cavent.nl,
bel 0186 636100
of ga naar cavent.nl.

Goud

Vrijwilliger Jan Goud (46)
verzorgt in het weekend
de dieren bij Cavent de
Lindehoeve. Hij doet dat
voor het welzijn van de
dieren én dat van zijn
dochters.

Jan: ‘Ik kwam hier af en toe met mijn
dochters om de dieren te voeren.
Vooral de pony’s en de geiten. En
dan maakte ik wel eens een praatje.
Zo leerde ik de mensen kennen en
werd gevraagd of ik vrijwilliger wilde
worden.
Ik verzorg de dieren op zaterdag en
zondag met mijn dochters Anouk
(15) en Sanne (11). Mijn kinderen
hebben een verstandelijke beperking. Die kunnen straks niet zelfstandig wonen. Mijn vrijwilligerswerk
is een goede manier voor ze om te
zien hoe begeleid wonen een beetje
werkt.’
Iedereen blij
‘Ik heb contact met degenen die hier
doordeweeks werken. We weten van
elkaar wat er speelt. Als er een dier
ziek is en medicijnen nodig heeft
bijvoorbeeld. Het is voor de leiding
rustgevend dat iemand dichtbij is
als er eens wat is. Er is hier genoeg
te doen. Ik heb een poort gemaakt
bij de kippenren en de paardenwei
omdat ik dacht: ‘dat kan beter’. Dan
steek ik daar wat tijd in en is iedereen
weer blij.’

Voor de persoonlijke
wensen en behoeftes
van onze cliënten zijn
vrijwilligers onmisbaar.

Wandelen
Erkenning
Fietsen
Waardering
Uitgaan
Contract
Praten
Scholing
Spelletjes doen
Reiskosten
Knutselen
Verzekeringen
Bakken
Werkervaring
Voorlezen
Collega’s
Vissen
Boodschappen doen
Museumbezoek
Kerkbezoek
De mening van vrijwilligers telt
Cavent heeft een vrijwilligersraad. Deze
signaleert problemen, trends en
knelpunten van vrijwilligers(werk). En
de raad geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan Cavent over veranderingen
die het werk van vrijwilligers raken.

Cavent zet zich in om optimale
zorg te bieden aan mensen met
een (verstandelijke) beperking
in de Hoeksche Waard. De grote
betrokkenheid die wij, medewerkers en vrijwilligers, voelen met
onze cliënten, kenmerkt ons. Dag
in dag uit willen we daarvoor het
beste van onszelf geven.
Al meer dan 40 jaar omringt Cavent zich met vrijwilligers die vrijwilligerswerk zien als waardevolle
vrijetijdsbesteding. Zij ondersteunen onze beroepskrachten bij het
wonen en werken van onze cliënten.
Vrijwilligers geven extra aandacht
en bieden een helpende hand, ook
in het sociale verkeer.

Schouder aan schouder
Als vrijwilliger krijg je scholing
en ondersteuning. Natuurlijk
ontvang je een reiskostenvergoeding en ben je verzekerd voor
aansprakelijkheid en ongevallen.
Als vrijwilliger werk je schouder
aan schouder met onze beroepskrachten. Daar hoort ook een
vrijwilligerscontract bij, waarin
elkaars rechten en plichten zijn
opgenomen.
Ervaring is niet nodig
Cavent zoekt mensen die regelmatig beschikbaar zijn. Ervaring is niet
nodig. Wat jij leuk vindt, is voor ons
leidend. Je kan rekenen op veel aandacht en waardering van onze kant.

Vrijwilliger Wil Speelman:

‘Als vrijwilliger
krijg je energie
van ontwapenende
ontmoetingen met
uit het leven
gegrepen verhalen.’

