Hospice de Schelp

Is je belangstelling gewekt na het lezen van deze folder?

Vrijwilliger worden?

Denk je aan het vorenstaande te kunnen voldoen?
En wil je je aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact op met Hospice de Schelp, T 075 64 07 795.
Je kunt dan vragen naar de coördinator. Ons adres is
Evenwichtstraat 6, 1561 ZC in Krommenie.
E deschelp@hospice-zaanstreek.nl
I www.hospice-zaanstreek.nl

Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase

Ons motto is ‘huiselijk verzorgd in de laatste levensfase’

Vrijwilligerswerk in Hospice de Schelp

Hospice de Schelp heeft plaats voor vier gastbewoners. Wij bieden warme en

Bij ons zijn het de vrijwilligers die, ondersteund door professionele zorgverleners,

liefdevolle zorg in een huiselijke omgeving.

zorgen dat het doel: het verlenen van warme en liefdevolle zorg aan mensen in hun
laatste levensfase en hun naasten, gehaald wordt. Werken als vrijwilliger is niet een-

Voor wie is Hospice de Schelp bestemd?

voudig. Wel geeft het veel voldoening.

Hospice de Schelp is er voor alle inwoners in de regio Zaanstreek. Ook voor

Als vrijwilliger werk je, minimaal één dagdeel per week, samen met een collega-vrij-

familieleden van inwoners uit de regio zijn er mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor

williger in blokjes van 4 uur tussen 07.00 en 23.00 uur. Daarnaast verwachten wij dat

ouders die elders wonen. Hospice de Schelp staat open voor iedereen, ongeacht

je minimaal één maal per maand een dagdeel van 4 uur in een weekend kunt werken.

achtergrond, levensovertuiging, geaardheid of financiële mogelijkheden.

Wat zijn je taken als vrijwilliger?
Wat biedt Hospice de Schelp?

• persoonlijke zorg en aandacht voor de gastbewoner en diens naasten (“er zijn”);

Wij bieden zorg in een huiselijke omgeving, met warmte en aandacht die

• zorg dragen voor een warme en huiselijke sfeer;

vrijwilligers geven. Als vrijwilliger word je ondersteund door de coördinatoren

• zorg dragen voor eten en drinken;

en professionals als verpleegkundigen en artsen. Hulp voor het zwaardere

• ontvangst van bezoekers;

huishoudelijk werk is eveneens aanwezig.
Uitgangspunten zijn aandacht en sfeer, die de thuissituatie zo dicht mogelijk

Wat bieden wij jou:

benaderen. Daarbij staan de gastbewoner en zijn naasten centraal.

• een afwisselende functie in een warme en collegiale sfeer;
• de basiscursus terminale zorg;

Waar is Hospice de Schelp gevestigd?

• groeps- en werkbesprekingen, themabesprekingen en aanvullende cursussen;

Hospice de Schelp is gevestigd in een prachtig historisch Zaans pand dicht bij

• ondersteuning en begeleiding.

het centrum van Krommenie. Het pand is omringd door een mooie tuin met
diverse zitjes.

Wat vragen wij van jou:

Er zijn vier gastbewonerskamers met elk een eigen douche en toilet. Ook zijn

• sterke motivatie voor dit werk;

in het pand aanwezig: een grote extra badkamer, een woonkamer, een serre,

• goede sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen;

een woonkeuken en een stilteruimte. Verder zijn er nog kantoor-, les- en

• in staat tot handelen vanuit rust, respect, aandacht en betrokkenheid;

vergaderruimten en een logeerruimte waar familie en bekenden van de gast-

• beschikbaarheid van minimaal één dagdeel per week (4 uur) en één dagdeel per

bewoners eventueel gebruik van kunnen maken.

maand in het weekeinde.

