
VRIJWILLIGERS ZIJN 
GOUD WAARD!

WWW.RIJNWAAL.NL

Contact 0481 
470600

Locaties Rijnwaal: 
Lent, St. Jozef 
Gendt, St. Jozef 
Bemmel, Liduina
Huissen, Sancta Maria 
Huissen, Loovelden
Angeren, Dependance Kulturhus 

Bezoekadres: Gouden Appel 120, 6681 WP Bemmel
Postadres: Postbus 46, 6680 AA Bemmel
Telefoon: 0481-470600
Email: info@rijnwaal.nl
Website: www.rijnwaal.nl 

/rijnwaal.nl

/rijnwaal-zorggroep

Meer informatie en aanmelden.
Bent u benieuwd of heeft u belangstelling, dan kunt u voor meer informatie  
of aanmelding terecht bij onze vrijwilligsters coördinatoren. Tel: 0481-470600.
U kunt zich ook online aanmelden door een mail te sturen naar 
vrijwilliger@rijnwaal.nl.

Bekijk voor meer informatie over RijnWaal Zorggroep en vrijwilligerswerk ook 
onze website: www.rijnwaal.nl. 

''Elke vrijdag maak ik een wandeling met een bewoner 
in Sancta Maria. We hebben vaak bijzondere gesprekken 

en ik kan mijn kennis over de natuur delen. 
Ik ga altijd met een goed gevoel het weekend in.''



We willen hen omringen met zorg en aandacht waar nodig. In de thuissituatie, 
bij de dagbesteding, of in één van onze woonvormen op diverse locaties. U 
kunt als vrijwilliger hier een waardevolle bijdrage aan leveren. 

Vrijwilligers zijn goud waard!
Iets doen voor een ander, daar wordt toch iedereen blij van.
Vrijwilligers doen werk dat van onschatbare waarde is. Zij geven vaak de extra 
aandacht aan onze cliënten om hun welbevinden nog aangenamer te maken. 
Het zit hem soms in kleine dingen; helpen bij een activiteit, een wandeling, een 
persoonlijk gesprek of chauffeur voor de deelnemers van de dagbesteding. 
Het zijn de momenten van aandacht tijdens de werkzaamheden waar het om 
gaat.

Uw eigen initiatief en talent benutten
RijnWaal Zorggroep staat open voor mensen die zelf ideeën hebben voor de 
invulling van vrijwilligers werk. Waar uw talent ook zit, wij weten bijna zeker dat 
u een bijdrage kunt leveren aan het welzijn van de cliënten 
van RijnWaal Zorggroep. Heeft u veel kennis op een bepaald 
terrein of bent u ergens goed in, dan kunt u hiermee 
misschien iets voor de cliënten betekenen. 

Vrijwilligerswerk is van alle leeftijden.
Vrijwilligerswerk kan door iedereen gedaan worden en het is van alle leeftijden. 
Scholier of gepensioneerd, iedereen kan iets betekenen voor onze  
cliënten. Heeft u een goed idee wat u zou willen doen? Kom er mee en we 
bekijken samen wat u kunt betekenen.

Vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend.
De diensten die we verlenen vragen om een bepaalde mate van verantwoor-
delijkheid. Dat geldt ook voor vrijwilligers omdat zij een volwaardig deel van uit 
maken van onze missie. Het gaat namelijk om kwetsbare ouderen en daarom 
willen we goede afspraken kunnen maken met vrijwilligers. We zien vrijwilligers 
als mensen die waardevol, maar onbetaald werk verrichten.

‘‘Ik heb in mijn werk veel teksten moeten schrijven. 
Nu draag ik een steentje bij aan het maandblad van 

RijnWaal Zorggroep. Daar ben ik trots op.’’

Wat u kunt u verwachten.
Voor onze cliënten is vrijwilligerswerk zeer waardevol en we hebben veel 
respect voor mensen die zich op deze manier willen inzetten. Voldoening, 
gezelligheid en waardering is wat u kunt verwachten maar we zetten vrijwil- 
ligers ook graag in het zonnetje. Dit doen we onder andere met de jaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomsten en attenties zoals het eindejaarsgeschenk. Ook zijn 
er cursussen of trainingen voor vrijwilligers mogelijk. Verder bent u WA  
verzekerd als u bij RijnWaal Zorggroep vrijwilligerswerk doet.

VOOR WIE ZETTEN VRIJWILLIGERS ZICH 
IN BIJ RIJNWAAL ZORGGROEP.
RijnWaal Zorggroep ondersteunt mensen op leeftijd om zo gezond, prettig 

en zelfstandig mogelijk te blijven leven. Dat doen we voor inwoners van 

Lingewaard en Nijmegen Noord en omgeving.


