Ben jij onze nieuwe vrijwilliger die op bezoek gaat bij mensen met
dementie?
Dit wordt jouw rol:
Je bezoekt mensen met dementie, voornamelijk in verzorgingshuizen en woonzorgcomplexen om samen op verschillende manieren op zoek te gaan naar
interactie en contact. Denk bijvoorbeeld aan: het voorlezen van verhalen, het
bekijken van foto’s of het delen van ervaringen van vroeger vanuit de
“herinneringskoffer”. Het ophalen van herinneringen werkt positief op het welzijn
van mensen met dementie en als vrijwilliger lever jij hieraan een waardevolle
bijdrage. De Bibliotheek biedt jou de training en scholing die je nodig hebt om je
in te kunnen zetten en er is veel ruimte voor ontmoeting met andere vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar mensen die zich herkennen in het volgende:
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•
•
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•
•

Je kijkt positief naar de rol van de Bibliotheek en de activiteiten.
Met jouw aandacht en betrokkenheid ben je goed in het maken van
contact.
Je houdt van samenwerken.
Je hebt een positieve uitstraling.
Je bent ene open en toegankelijke persoonlijkheid
Je kunt inspelen op de leefwereld van de doelgroep.
Je zorgt voor een fijne sfeer tijdens de ontmoetingen.
Jouw enthousiasme werkt positief op de doelgroep.
Je neemt deel aan de workshop: ‘voorlezen aan mensen met dementie’ in
de Bibliotheek.
Je hebt in ieder geval een MBO werk- en denkniveau (door opleiding of
ervaring).
Je staat open voor leermomenten, begeleiding en evaluatie.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
Je kunt goed overweg met internet.
Je voelt je verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken.
(Je spreekt wekelijks een vast voorleesmoment af
Je wil je graag voor (minimaal) 1 jaar aan deze vrijwilligersfunctie
verbinden.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Consulent Ouderen
Connie de Beukelaer cdbeukelaer@bibliotheekvenlo.nl tel: 06-36259101

