
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: 

 

Winkelvrijwilliger 
 
De bewoners kunnen in ‘t Winkeltje van de Benring zelf gezellig boodschappen doen. 
Soms gaat dat niet meer alleen. Een beetje hulp is dan welkom 
 
Taak inhoud o.a. 

 Bewoners ondersteunen bij het boodschappen doen 

 Bewoners in een rolstoel naar de Winkel begeleiden 

 Boodschappen op het appartement brengen 

 Kijken of er producten over datum zijn 
 
Tijdstip: 

 De huidige openingsdagen van ’t Winkeltje zijn op maandag, woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.  

 Dagen worden in overleg met de andere winkelvrijwilligers gepland. 
 

 
Vaardigheden: 

 Verantwoordelijk 

 Ondernemend 

 Geduldig 

 Sociaal vaardig 

 Goed ter been zijn 
 
Wij bieden: 

 Ondersteuning door een professionele medewerker 

 Vrijwilligerscontract 

 Vast contactpersoon vanuit de woonzorgcoöperatie 
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