vrijwilligerswerk

Sterker sociaal werk zoekt

Boodschappenhulp voor ouderen
Met het ouder worden krijgen sommige mensen meer moeite met boodschappen doen. Vaak
proberen zij dit zo lang mogelijk zelf te doen, maar dat lukt niet altijd. Sterker is op zoek naar
vrijwilligers, liefst in het bezit van een auto, die een keer per week met iemand boodschappen gaan
doen.
Wat vragen wij van u:
• u bent minimaal een dagdeel per week beschikbaar voor langere tijd
• u gaat respectvol om met ouderen
• u bent zorgvuldig in het nakomen van afspraken
• u woont in Nijmegen en bent minimaal 18 jaar
• u bent bij voorkeur in het bezit van een auto
Wat staat er tegenover?
• In een intakegesprek kunt u uw mogelijkheden en wensen aangeven
• Het is dankbaar werk
• U ontvangt een vergoeding voor de gemaakte kosten
• U bent verzekerd tijdens uw werk
• U ontvangt goede begeleiding zodat u uw werk met plezier kunt doen
•
Meer informatie of aanmelding:
Via Sterker sociaal werk - ouderenwerk , tel. (024) 365 01 89.
Uw reactie kunt u ook mailen naar Anke Schraven, a.schraven@sterker.nl,
o.v.v. Vrijwilligersvacature Boodschappenhulp

Swon en NIM zijn samen Sterker
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. In de vorm van bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werk, praktische
(vrijwilligers)diensten, ouderenadvies, mantelzorgondersteuning, dagbesteding, training en coaching.
Daarnaast is Sterker verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Sociale Wijkteams in Nijmegen
en vanaf 1 januari 2018 voor VraagWijzer West Maas en Waal. Onze missie is om met ons werk bij te dragen
aan een sterke samenleving op basis van medemenselijkheid. Bij Sterker werken zo’n 250 sociale
professionals. Daarnaast zijn er ongeveer zeshonderd vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van ons werk.
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