Regenboog biedt
haar werknemers
een platte en open
organisatie met
voldoende
mogelijkheden tot
ontwikkeling en
aandacht voor
persoonlijk
functioneren.

www.stichtingreg

Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden,
enboog.nl trainen en re-integreren van mensen
behandelen,
met hersenletsel, een lichamelijke beperking of
chronische ziekte.
Iedereen wil graag kunnen meedoen in de
samenleving. Veel mensen worden hierin belemmerd
als gevolg van een beperking. Boogh ondersteunt
mensen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en
hun weg (terug) te vinden in de samenleving.
Wij doen dit op een gelijkwaardige manier, uitgaande
van individuele mogelijkheden, wensen en behoeften
van mensen.

Kijk voor meer informatie op www.boogh.nl

Boogh Houten zoekt vrijwilligers
Bij de volgende activiteiten zoekt Boogh Houten extra ondersteuning:







Creatieve activiteiten, zoals schilderen, mozaïek, keramiek
(maandag- of donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur)
Educatieve activiteit (maandagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur)
Kookactiviteit (dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur)
Nederlandse taal (woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur)
Enthousiaste ‘gastvrijwilligers’ met specifieke kennis die een (eenmalige) lezing of workshop geven
Gastheer of –vrouw voor alle dagen in de week

Wij vragen
Een specifieke opleiding of achtergrond wordt niet gevraagd.
Wel dien je over de volgende eigenschappen te beschikken:
 affiniteit met onze cliëntgroep;
 een flexibele, creatieve en enthousiaste houding.
Wij bieden
 een vrijwilligerscontract met gunstige arbeidsvoorwaarden;
 professionele ondersteuning;
 een prettige werkomgeving met enthousiaste cliënten & collega’s, waarin we de gelijkwaardigheid
in het contact belangrijk vinden.
Meer weten? Reageren?
Interesse om als vrijwilliger bij één of meerdere activiteit(en) te assisteren? Wij kijken uit naar uw reactie.
Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. U kunt contact opnemen met Wilma Looman (06 57 44 79 08),
of uw reactie mailen naar houten@boogh.nl

Boogh is aangesloten bij
Langskomen kan uiteraard ook. Wij zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geopend.
Boogh Houten
Het Kant 199 | 3995 GZ Houten

