Vrijwilligers kinderbezoek
Samen met uw baby, peuter of kleuter op bezoek bij onze bewoners? Onze bewoners
vinden het gezellig als u langskomt. Met het bezoek van u en uw kind laat u onze
bewoners stralen!
Gezocht!
Wij zoeken moeders of vaders, opa’s of oma’s die samen met hun baby, peuter of kleuter of kleinkind
(0 tot 4 jaar) op bezoek willen komen bij onze bewoners. Individueel bezoek bij één of meerdere
bewoners, of met meerdere kinderen samen, bewoners ontvangen in een speelruimte.

Werkzaamheden
Vaak is de aanwezigheid van een kind al genoeg om de bewoner een fijn gevoel te geven. Kinderen
vertederen en het contact dat wordt gemaakt geeft energie. Samen plezier maken; bellen blazen, de
bal overgooien, een boekje lezen. Een baby even vasthouden of helpen een flesje te geven. Dat vinden
onze bewoners gezellig en fijn.

Dag en tijden
Data en tijdstippen in overleg. Een gemiddeld bezoek duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. Het zou
fijn zijn als u in ieder geval 1 keer per week of twee weken beschikbaar bent, om de band tussen uw
kind en de bewoner(s) te creëren en verstevigen.

Verwachtingen
-

U vindt contact met de ouder wordende mens leuk;
U heeft een geduldige, rustige, behulpzame en vriendelijke houding;
Goede sociale vaardigheden;
U bent in staat om tijdens het bezoek initiatieven te nemen om waar nodig het contact tussen
uw kind en de bewoner te stimuleren.

Bijzonderheden
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is vereist, de kosten worden door CuraMare vergoed.

Voor aanmelden of vragen:
Locatie
Ebbe & Vloed
Nieuw Rijsenburgh
Geldershof
De Vliedberg
’t Spectrum

Contactpersoon
Joke Heijligers
Erna Adriaansen
Erica Slingerland
Claudia de Bruine
Annet Bakker
Annet Bakker

Email
j.heijligers@ebbeenvloed.nl
e.adriaansen@curamare.nl
e.slingerland@curamare.nl
c.debruine@curamare.nl
a.bakker@curamare.nl
a.bakker@curamare.nl

Telefoonnummer
0187 64 18 44
0187 488 300
0187 60 20 55
0187 68 55 00
0187 68 55 00

