
Vacature vrijwillige 

inzet  

in de Benring 
 
In de Benring is iedereen welkom voor een activiteit, mensen te ontmoeten of zomaar 
een kopje koffie te drinken. Er zijn vrijwilligers actief om mensen die dat niet meer 
zelfstandig kunnen, te helpen. De vrijwilligers benutten daarbij ook hun eigen 
talenten. Ieder mens heeft zijn eigen unieke talenten en heeft dingen die hij of zij leuk 
vindt om te doen. Bent u iemand die zijn of haar talent wil inzetten om iets voor een 
ander te betekenen, en herkent u zich in onderstaand profiel? Reageer dan snel. 
 
 

 
Wilt u graag iets nuttigs doen, iets voor anderen betekenen en sociale contacten 
opdoen? Neem dan voor meer informatie contact op met Gerri Netjes, 
info@woonzorgcooperatievoorst.nl 
 

Wij zijn per direct op zoek naar: 

 

Wandelvrijwilliger 
 
Veel bewoners zijn slecht ter been. Zelfstandig een (langere) wandeling maken wordt 
steeds lastiger. Voor veel bewoners is de wandelvrijwilliger een van de weinige 
gelegenheden om naar buiten te kunnen. Gezelschap en aandacht is voor de 
bewoners erg belangrijk. U ontvangt veel teug voor de aandacht die u de ander 
geeft. Vaak zal er een band ontstaan tussen u en de bewoner met u wandelt. 
 
Taak inhoud o.a. 

 U wandelt met de bewoner, veelal in een rolstoel, door de omgeving van 
Voorst  

 
Tijdstip: 

 Maandag tot en met zondag 

 U maakt samen met de bewoner afspraken over de frequentie van het 
wandelen. 

 
Vaardigheden: 

 U kunt goed naar iemand luisteren 

 U heeft geduld en aandacht voor een ander 

 U voelt zich thuis in één-op-één gesprek 

 U houdt van wandelen 

 U heeft de kracht om een rolstoel te duwen 

 Affiniteit met ouderen 
 
Wij bieden: 

 Vast contactpersoon vanuit de woonzorgcoöperatie 

 Vrijwilligerscontract 
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 Waardering van bewoners, mantelzorgers, familie en zorgprofessionals 
 


