Wandelvrijwilligers gezocht | De Buurtkamer Feanwâlden, Kollum, Holwerd
De Buurtkamer is dé plek om andere mensen te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee in: Burgum, Dokkum, Feanwâlden, Holwerd, Kollum, de
Westereen en Wâlterswâld.
Over de wandelvrijwilligers in de Buurtkamer
Er zijn een aantal vaste activiteiten in de Buurtkamer. Denk aan samen eten en wandelen.
De wandelingen vinden om de week plaats. Buiten zijn, in beweging, lekker in de frisse lucht.
Deelname is kosteloos en aanmelden is niet nodig. Aansluitend aan de wandeling (van ca.
een uur) staat de koffie of thee klaar in de Buurtkamer.
Voor de Buurtkamer in Feanwâlden, Kollum en Holwerd zijn wij op zoek naar
wandelvrijwilligers. Lijkt het jou leuk om bij één van onze locaties wandelvrijwilliger te
worden?
Wat vragen wij van jou (of wil je nog leren):
- Je bent behulpzaam, vindt het leuk om te wandelen en kent de omgeving;
- Locatie Feanwalden op maandagmiddag, start 14.30 uur.
- Locatie Kollum op woensdagochtend, start 10.30 uur
- Locatie Holwerd op donderdagmiddag, start 14.30 uur
- Je vraagt een VOG aan. Hulp bij het aanvragen en de VOG vergoed krijgen is
mogelijk. Kom jij niet in aanmerking voor een VOG, dan willen we alsnog wel een
gesprek met je aan gaan.
Wat bieden wij jou:
- Je loopt samen met collega wandelvrijwilliger(s);
- Je vrijwilligerswerk bij de Buurtkamer kun je gebruiken om je persoonlijk te
ontwikkelen en/of (weer) mee te doen in de samenleving.
- Je krijgt begeleiding en ondersteunding door een wandelcoach van Stichting Welzijn
het Bolwerk en je krijgt een wandelbegeleidertraining.
- Je krijgt een vrijwilligerscontract inclusief ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering;
- Er is inspraak/ ruimte om mee te denken met de Buurtkamer;
- Je krijgt reiskostenvergoeding wanneer je niet in het dorp woont waar de Buurtkamer
zich bevindt.
Meer weten?
Lijkt dit je leuk of wil je meer weten? Bel, app via 06 – 397 38 222 of mail
info@debuurtkamer.nl

