Naast maatjes zoeken we vrijwilligers voor tal van andere activiteiten. Er zijn allerlei
mogelijkheden in het hele land, bijvoorbeeld in Dordrecht, Vlissingen, Groningen,
Beekbergen, Houten en Amersfoort. Volwassenen van alle leeftijden zijn welkom.

Corine: “Het geeft mij veel voldoening
om iets te doen voor een ander. Daar
besteed ik graag mijn vrije tijd aan.”
Vrijwilliger worden?
Spreekt het je aan om ondersteunend aan een afdeling, groep of proces werkzaam te zijn
als vrijwilliger, of om als maatje aan de slag te gaan? Neem dan eens een kijkje op
www.dehoop.org/vrijwilligers voor onze actuele vacatures voor vrijwilligers en maatjes.

De Hoop
De Hoop is een door de overheid erkende instelling voor evangelische verslavingszorg
en hulpverlening. De Hoop biedt een breed scala aan zorg, therapie, opleiding en
werkervaring. Er werken bij De Hoop ruim 400 medewerkers en zo’n 200 vrijwilligers
die zich met hart en ziel inzetten in dienst van het Koninkrijk van God.

Meer weten?
Wil je meer informatie over De Hoop of over vrijwilligerswerk?
Neem dan contact op met Johan Klein, beleidsadviseur Vrijwilligers van De Hoop.
E-mail: vrijwilligers@dehoop.org
Telefoon: 078 6 111 111

Je bent onmisbaar!

Word vrijwilliger
bij De Hoop
www.dehoop.org/vrijwilligers

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die:
…van harte instemmen met de christelijke visie van De Hoop, die willen werken vanuit
een christelijke levensovertuiging;
…affiniteit hebben en bewogen zijn met mensen aan de rand van de samenleving;
…bereid zijn om een cursus en training te volgen;
…goede contactuele eigenschappen hebben;
…stabiel in het leven staan en bereid zijn tot reflectie van eigen handelen;
…bereid zijn tot overleg en samenwerking met behandelaren en begeleiders.

Bij De Hoop helpen we mensen op weg naar een nieuw leven.
Maar dat kunnen we niet zonder enthousiaste vrijwilligers die een
tijdje samen optrekken op die weg naar nieuw leven.
Vind jij het leuk om een stukje te wandelen met een cliënt? Of wil je helpen met
het invullen van belastingformulieren? Of ga je graag mee met een cliënt die voor
controle naar het ziekenhuis moet? Meld je dan aan als vrijwilliger bij De Hoop en
wees van grote waarde voor mensen die bij ons hulp hebben gezocht!

Maatjes gezocht!
Voor onze cliënten zijn we op zoek naar maatjes. De professionele behandeling en
begeleiding van onze cliënten ligt bij onze medewerkers. De ondersteuning van
vrijwilligers is echter onmisbaar. Het mens-tot-mens contact, respect, trouw en het
delen van levenservaring zijn belangrijke principes die in een maatjescontact tot
uiting komen. Deze elementen zijn vaak helend en helpend voor onze cliënten.
Concreet kun je denken aan het bezoeken van de cliënt of het ondernemen van
activiteiten. Bezoek samen een kerk, een sportclub of een vereniging. Het ordenen
van administratie of het samen doen van kleine klusjes behoort ook tot de mogelijkheden. De invulling is afhankelijk van de wens en behoefte van de cliënt en komt tot
stand in overleg met de behandelaar of begeleider van de cliënt.

Harold: “Ik geniet van mijn contact met
George als zijn maatje. En het mooie is:
wat je een ander geeft, krijg je ook terug!”
Wij bieden jou als vrijwilliger:
…een enthousiast team met passie voor mensen én God;
…een vrijwilligersovereenkomst, waarbij je verzekerd bent tegen
ongevallen en aansprakelijkheid;
…reiskostenvergoeding;
…training en toerusting;
…de mogelijkheid om echt verschil te maken in het leven van mensen;
…de mogelijkheid om je geloof praktisch handen en voeten te geven.

