
 

Warme, enthousiaste gastvrouw voor de 
donderdagmiddag 

Wij zoeken voor de donderdagmiddag een vaste vrijwilliger. Zij/hij voelt zich 
betrokken bij mensen die getroffen zijn door kanker en wil hen ondersteunen in hun 
verwerkingsproces. 
 
Wij zoeken 
Wij zoeken iemand die een open hart en oor heeft voor mensen die getroffen zijn 
door kanker. Iemand die mensen een veilige plek biedt voor het delen van hun 
verhalen, angsten en vragen en dat niet één keer, niet twee keer maar soms wel tien 
keer. We helpen mensen die getroffen zijn door kanker om weer zich thuis te voelen 
in hun eigen lijf maar ook weer steviger te staan in de maatschappij. Maar ook 
naasten en nabestaanden van getroffenen bieden wij een plek waar zij terecht 
kunnen met hun verhalen en verdriet. Kortom gastvrouw of -heer zijn voor mensen 
die warmte, begrip en steun zoeken. 

Wij zijn drie dagen per week geopend (dinsdag,woensdag en donderdag) en zoeken 
nu voor de donderdagmiddag (13.15 uur tot en met 16.30 uur) een gastvrouw/heer 
die dit dagdeel samen met een collega wil invullen. Tijdens ieder dagdeel dat wij 
geopend zijn organiseren wij activiteiten waaraan onze gasten kunnen deelnemen. 
Ook kunnen gasten binnenlopen voor een kopje koffie of thee voor een praatje. 
 
Wij bieden 
Een gezellig team waarin je altijd met minimaal één andere vrijwilliger samenwerkt.  
Er is altijd een inwerkperiode waarin andere vrijwilligers uitleg en begeleiding geven 
over de werkzaamheden in het inloophuis. 

 Je ontvangt een vrijwilligersverklaring en bent WA  verzekerd 
 Je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW 
 in overleg ontvang je een parkeer- of reiskosten vergoeding 
 gratis trainingen om je te professionaliseren 

 

Aanvullende informatie 

Wij zijn een instelling met ANBI-status. 
Sollicitatiegesprek plannen we in overleg met de kandidaat. 
 
Voor meer informatie kijk op onze website www.inloophuishelianthus.nl. U kunt bellen 
tijdens onze openingstijden (dinsdag t/m donderdag) van 10.30 u tot 16.30 uur of 
mailen naar info@inloophuishelianthus.nl. 
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