Lijkt het je leuk om senioren te vervoeren naar Deel de Dag?

Sterker sociaal werk zoekt vrijwillige chauffeurs!
Voor onze locaties Deel de Dag zijn wij op zoek naar vrijwillige chauffeurs. Ook zijn wij op
zoek naar chauffeurs die ouderen naar een locatie willen rijden waar (andere) activiteiten
zijn. Lijkt dit je leuk, maar wil of kun je alleen maar af en toe rijden? Dan kun je ook
reserve-chauffeur worden.
Wat is Deel de Dag?
Sterker sociaal werk biedt op zes locaties in Nijmegen Deel de Dag. Vroeger werd dit ook
wel dagbesteding voor ouderen genoemd. Maar Deel de Dag is eigenlijk veel méér dan
dagbesteding. De echte meerwaarde voor onze deelnemers bestaat uit het delen van de
dag met anderen. Daarbij worden in overleg met de deelnemers allerlei activiteiten
georganiseerd. Van koken tot dansen, uitjes, bewegen en schilderen. Maar natuurlijk ook
gewoon gezellig koffie drinken, kletsen, een spelletje en samen wat eten.
Doel van Deel de Dag is plezier en gezelligheid hebben samen met anderen, waardoor
isolement doorbroken wordt en ouderen maar ook mantelzorgers het langer (zelfstandig)
volhouden.
Wat is je taak?
Als chauffeur voor Deel de Dag breng je ouderen ’s ochtends naar Deel de Dag en haal je
ze ’s middags weer op.
Je rijdt één of meerdere dagen per week met je eigen (vierdeurs) auto, tegen een
onkostenvergoeding. Je hebt zelf een goede autoverzekering afgesloten om kosten bij
schade zelf op te kunnen vangen. Dit is een voorwaarde om vrijwillige chauffeur bij ons te
kunnen worden.
In overleg met de beroepskrachten of de planner word je ingepland op één of meerdere
locaties.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie en om je aan te melden kun je terecht bij Sterker sociaal werk,
Annette Lukkien, teamleider Deel de Dag, telefoon 06 - 57 06 35 53 (ma t/m do)

Over Sterker sociaal werk
Sterker sociaal werk is ontstaan uit een fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon
het seniorennetwerk. Samen zijn wij Sterker omdat we vanuit een gedeelde visie hulp en
ondersteuning bieden aan mensen van nul tot honderd-plus.
Wij zijn er voor mensen op het moment dat zij het - in hun eentje of met een ander - even
niet redden. Wij geloven dat elk mens in zo'n situatie in staat is om uiteindelijk (weer)
sterker te staan. Onze sociale professionals en betrokken vrijwilligers helpen mensen
graag om stappen vooruit te zetten. Zij ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen én
komen voor mensen op wanneer zij dat zelf niet kunnen.
Sterker sociaal werk is er voor mensen in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten,
Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en met Buurtbemiddeling in Lingewaard en
Overbetuwe. Ons aanbod verschilt per gemeente.
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