Vrijwilligersvacature: Gastvrouw
Onder ouderen is er veel eenzaamheid. Denkt u eens in: 1 miljoen ouderen voelen zich eenzaam,
220.000 eenzame ouderen krijgen maar één keer per maand bezoek. Seniorenplezier zorgt voor meer
sociale contacten. Dit doen wij door acBviteiten in onze huiskamer en uitstapjes te organiseren.
Seniorenplezier heeC een huiskamer in Wormer, waar wekelijks vaste acBviteiten als een
aanschuifdiner, zingen en stoelhonkbal plaatsvinden. Daarnaast organiseren wij twee keer per week
uitstapjes op locaBe, zoals workshops, aFracBes, musea etc.
Onze senioren komen uit de regio, ongeveer de driehoek Hoorn tot Haarlem tot Hoofddorp . We
hebben een deur-tot-deur service: met onze eigen busjes halen we onze gasten op en brengen ze weer
thuis. Rollators mogen alBjd mee. De uitstapjes zijn kleinschalig met zo’n 10 tot 25 gasten. We kennen
onze gasten persoonlijk en geven ze graag alle aandacht.
Wij willen graag kwetsbare ouderen een fantas4sche dag bezorgen. Wil jij ons hiermee helpen? Word
dan gastvrouw in onze huiskamer!
We zijn op zoek naar de volgende vrijwilliger:
Gastvrouw
Jij bent namens Seniorenplezier het aanspreekpunt in de huiskamer. Je ontvangt gasten en zorgt dat
ze zich thuis voelen. AAankelijk van de ac4viteit zet je koﬃe of je maakt zelfs een heel diner.
Werkzaamheden:
• Voorbereiding op locaBe: koﬃe zeFen, tafels dekken;
• Ontvangen senioren;
• Klaarmaken en serveren koﬃe en/of andere drankjes of hapjes;
• Afrekenen (cash);
• Opruimen en schoonmaken locaBe;
• Eventueel: bereiden lunch, high tea of diner.
Wie zoeken wij?
• Iemand met een groot hart voor senioren;
• Iemand die vriendelijk, ontspannen, sensiBef, verbindend, servicegericht is en met een
probleemoplossend vermogen;
• Iemand met humor die af en toe wat fysiek werk niet schuwt.
• Iemand die (twee)wekelijks een paar uur beschikbaar is;
Wat bieden wij?
• Een kans om onderdeel te zijn van een enthousiast team;
• De kans om ontzeFend veel eenzame en kwetsbare senioren een geweldige dag te bezorgen;
• Mogelijkheid zelf je dagen en uitstapjes te kiezen.
Hoe faciliteren wij je?
• Je krijgt vooraf een overzicht van alle gasten en vrijwilligers;
• Je draait een keer mee met een andere gastvrouw om alles te leren;

•

Reiskosten worden vergoed (0,19 ct per km of kosten OV 2e klasse)

Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Mail je moBvaBe en een beknopt cv naar
info@seniorenplezier.nl ter aFenBe van Mariska van Houten.

