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Vrijwilligerswerk
Wilt u wat betekenen voor uw medemens? Anderen behulpzaam zijn omdat u
tijd over heeft, of omdat u vindt dat dat hoort? Denk dan eens aan het doen van
vrijwilligerswerk met ouderen. Zorgorganisatie Hanzeheerd zoekt regelmatig
vrijwilligers voor uiteenlopende werkzaamheden in De Bongerd in Hattem.
Wat biedt Hanzeheerd vrijwilligers?
Naast de dankbaarheid van onze bewoners
kunt u deelnemen aan voorlichtingsdagen
en scholingen. Verder is er jaarlijks een
gezellige avond met andere vrijwilligers en
ontvangt u aan het eind van het jaar een
leuk kerstpakket.
Vragen?
Voor meer informatie over het doen
van vrijwilligerswerk bij De Bongerd
kunt u contact opnemen met onze
vrijwilligerscoördinator. Zij is op
maandag en donderdag te bereiken op
telefoonnummer (038) 444 58 51. U kunt
haar ook mailen: vrijwilligersdebongerd@
hanzeheerd.nl.
Neem ook gerust contact met ons op als u
wilt weten of er andere mogelijkheden zijn
om onze bewoners te helpen.
Inloopspreekuur
Elke donderdagmiddag tussen 14.00
en 15.00 uur is er in het restaurant
van De Bongerd, een inloopspreekuur
voor vrijwilligers. Kom gerust langs
met uw vragen. De kofﬁe staat klaar
en het verplicht tot niets. Het adres is
Hanzeheerd De Bongerd, Bongerd 32 in
Hattem.

Wie is Hanzeheerd
Hanzeheerd is een kleine zelfstandige
zorgorganisatie bestaande uit Hanzeheerd
De Bongerd in Hattem en Hanzeheerd
Brinkhoven in Heerde. Wij bieden
huisvesting, begeleiding, verzorging en
verpleging aan ongeveer 140 bewoners.
De ouderen die bij ons wonen hebben
lichamelijke beperkingen en of lijden
aan een vorm van dementie. Daarnaast
bieden we zorg bij de mensen thuis in de
plaatsen Hattem en Heerde.
In alle zorg- en dienstverlening die
Hanzeheerd verleent, is het uitgangspunt
dat het welzijn en welbevinden van onze
bewoners en cliënten voorop staat.
Christelijke waarden spelen een belangrijke
rol in ons doen en laten, dit met respect
voor persoonlijke waarden, beleving en
achtergrond.
Iedereen is welkom bij Hanzeheerd.
Overzicht vrijwilligersvacatures
Alle vrijwilligersvacatures zijn te bekijken
op www.hanzeheerd.nl/vrijwilligers.

Gastvrije zorg

Groot in het kleine

