Ben jij die vrijwillige Ac viteiten Begeleider (Bouw-projecten) die
wij zoeken? Help jij graag mensen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij:
S ch ng Centrum ‘t Ven is een plek voor verbinding, groei en welzijn. Een plek waar mensen samen
komen om zinvol bezig te zijn met diverse ac viteiten en hun steentje bij te dragen aan een
gezamenlijk doel. Bij ons kan iedereen zijn/haar bijdrage leveren vanuit innerlijke poten e. Er heerst
een ontspannen sfeer in een rus ge omgeving en hier werken mensen met een groot sociaal hart die
anderen willen helpen.

Wat zou je voor ons kunnen betekenen:
Samen met een kleine groep vrijwilligers ga je aan de slag met kleine klussen en/of projecten voor de
langere termijn zonder jdsdruk. In en rondom het klooster Mariadal kun je op diverse plekken
ondersteuning bieden bij lopende maar ook nieuwe projecten. Je pakt samen met een groep
vrijwilligers deze projecten op en maakt deze samen tot een succes.

Hier krijg jij energie van:
●
●
●
●
●

Je bent goed in het mo veren en begeleiden van mensen en je kunt goed de rust bewaren.
Je staat posi ef in het leven, bent behulpzaam en zet anderen in hun kracht.
Je bent hebt kennis van bouwwerkzaamheden.
Je bent crea ef en denkt in mogelijkheden.
Je overlegt waar nodig met andere begeleiders en werkt hierbij nauw samen en voelt je
verantwoordelijk voor het gezamenlijke doel.

Door jouw begeleiding bouw je mee aan een mooie plek voor verbinding, groei en welzijn waar
verschillende mensen de ruimte vinden om te herstellen en zich vanuit een ﬁjne plek verder te
ontwikkelen.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats:
De ac viteiten zijn op maandag, dinsdag en/of donderdag van 08.30 tot 12.00 uur. Er wordt uiteraard
gezorgd voor een warme bak koﬃe of thee.

Hebben we je interesse gewekt? Wil jij als vrijwillige Ac viteiten Begeleider aan de slag of
wil je een keer een kijkje komen nemen? Neem dan vóór 18 januari 2020 contact met ons
op!
E: mikelvancrooij@re-trac.nl
W: www.samendoen.org

