VRIJWILLIGER: GASTHEER/GASTVROUW
HOU JE VAN THEATER EN WIL JE GRAAG IETS BETEKENEN VOOR OUDEREN?
DAN IS DEZE VRIJWILLIGERSFUNCTIE JOUW UITDAGING!

Zaan Zuid

Per direct

Minimaal 10x per jaar

OVER JOU

WAT DOET VIER HET LEVEN?

Om jouw rol als gastvrouw/
gastheer succesvol te kunnen
uitvoeren, zijn we op zoek naar
lieve mensen met affiniteit voor
ouderen en cultuur. Je bent ook
gezellig, geduldig, open,
betrokken, toegankelijk en kan
goed luisteren. Jouw oprechte
aandacht maakt dat anderen zich
gezien en gewaardeerd voelen.
Verder beschik je over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, ben
je proactief en je bent
communicatief– en sociaal
vaardig. Om onze gasten te
kunnen vervoeren ben je in het
bezit van een geldig rijbewijs en
5-deurs auto (i.v.m. vervoer van
rollator) met inzittende
verzekering.

Stichting Vier het Leven organiseert theater-, concert-, film- en
museumbezoek met begeleiding voor ouderen die dat niet zelfstandig
kunnen, willen of durven te ondernemen. Cultuur inspireert en verbindt
en onder het motto ‘Samen Uit, Samen Genieten’ nemen we ouderen uit
heel Nederland mee uit!

INTERESSE?
Woon je in de Zaanstreek (Zaan
Zuid) en ben je enthousiast? Stuur
dan een korte motivatie naar
Saskia Eggermont
e-mail: saskia@4hetleven.nl Voor
vragen over deze functie kun je
Saskia ook mailen. Bellen kan ‘s
middags tussen 14:00 en 16:00 u
op ma t/m do op: 06-2450 2355
Voor meer informatie over Vier
het Leven: www.4hetleven.nl

WAT GA JIJ DOEN?
Met jouw werk draag je bij aan onze missie om zoveel mogelijk ouderen
de kans te bieden om het leven te blijven vieren door er samen met
anderen op uit te gaan.
Je begeleidt als vrijwilliger van Vier het Leven maximaal 3 gasten per keer
naar het theater, museum, bioscoop of concertzaal. Jij haalt ‘jouw’ gasten
thuis op met jouw eigen auto en je houdt hen ook tijdens het uitje
gezelschap. Indien gewenst help je jouw gasten door een ondersteunende
arm te bieden. We betuttelen hierbij niemand en benaderen iedereen op
een respectvolle manier. Met jouw persoonlijke aandacht en warme
gezelligheid weet je van elk uitje een feestje te maken, waar jouw gasten
nog lang met plezier aan terug zullen denken.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Veel voldoening, afwisseling, uitdaging en plezier! Een enthousiast
vrijwilligersteam dat samen zorgt voor veel blije en dankbare Zaanse
gasten. Je draagt bij aan onze mooie missie en komt zelf ook geregeld in
de vele Zaanse theaters en concertzalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
Zaantheater, De Bullekerk, De Kunstgreep en De Wormerveerse
Vermaning.
We helpen je werken met ons digitaal systeem waarin je zelf op basis van
jouw beschikbaarheid kan aangeven wanneer je gasten kan begeleiden.
We gaan er hierbij vanuit dat we maandelijks een beroep op jouw hulp
mogen doen.

