Ontvangt u de daklozen met een warme maaltijd?
Het is weekend. De voorbereiding voor de maaltijd bij dak- en thuislozenopvang De
Elementen in Vlaardingen kan beginnen. Samen met de kok zorgt u voor het
bereiden van een avondmaaltijd voor rond de 25 personen. Ook verzorgt u voor hen
het dekken en afruimen van de tafel. Het is mede door u dat de dak- en thuislozen
even zonder zorgen kunnen genieten van een maaltijd, een dak boven hun hoofd
en de zorg ontvangen van deskundige hulpverleners.
Is dit vrijwilligerswerk iets voor u?
U bent maatschappelijk betrokken en u bewust van de kwetsbaarheid van deze
doelgroep. U staat stevig in uw schoenen en u weet met geduld en respect met hen
om te gaan.
Daarnaast heeft u affiniteit met koken en gastvrijheid en werkt u met plezier samen
met een medewerker. Het is voor u geen probleem om op zaterdag en/of zondag
van 16.00 tot 19.00 uur aanwezig te zijn.
Wat wij bieden
U krijgt ruimte om uw eigen ideeën in te brengen en u ontvangt een gratis VOG en
goede begeleiding. Daarnaast kunt u gebruik maken van
ontwikkelingsmogelijkheden via gratis bijeenkomsten & workshops en ontvangt
attenties via ons attentiebeleid (verjaardag, dag van de vrijwilliger etc.).
Studeer je HBO Social Work? Dan biedt dit vrijwilligerswerk jou de mogelijkheid om
relevante ervaring op te doen.
Over de organisatie
Dak- en thuislozenopvang De Elementen is onderdeel van Stichting Onder Een Dak
en biedt nachtopvang aan mensen die dak- of thuisloos zijn. Nachtopvang bij De
Elementen in Vlaardingen betekent een warme veilige slaapplaats voor de nacht.
Maar ook een maaltijd, gelegenheid om te douchen, kleding te laten wassen en
een ontbijt. Mensen die in de nachtopvang verblijven, worden gestimuleerd om de
regie over hun leven terug te pakken. Stoed biedt hen daarbij hulp en begeleiding.
Meer informatie en / of aanmelden
Voor meer informatie over de vacature of om u aan te melden, kunt u contact
opnemen met Anja van Beek (Kwartiermaker vrijwilligers) op telefoonnummer 06 33
31 94 91 of per e-mail op avanbeek@seniorenwelzijn.nl.

