- VACATURE - vrijwilliger terminale zorg thuis - regio Utrecht-Zuid

Maak met ons het verschil
in de laatste maanden van iemands leven
Vrijwilligers zijn van levensbelang in de laatste levensfase. Iemand die er is. Om te zorgen, te waken, gerust
te stellen, te helpen. Het mooiste, belangrijkste werk van de wereld. Kom jij het verschil maken in de laatste
maanden van iemands leven?
Leef je in, kom zorgen
Wil je iets onbetaalbaars doen voor een ander? Met jouw tijd en aandacht zorg je ervoor dat iemand rustig kan sterven.
Thuis, in de eigen omgeving. Je kunt werkelijk iets betekenen. Niet alleen voor de terminaal zieke patiënt zelf, maar ook
voor de naasten en familie die je ondersteunt en ontlast. Je bent er als het er echt op aankomt. En krijgt daar vaak veel
voor terug. Onze vrijwilligers vormen het hart van Proxima Terminale Zorg Thuis. In dit werk kom je aan huis in de
gemeenten Houten, Bunnik (Odijk en Werkhoven), Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Lopik, Oudewater en Wijk bij
Duurstede (Cothen en Langbroek).
Wij zoeken mensen die‘s nachts (van 23.00 uur tot 7.00 uur) en/of overdag en in de avonduren beschikbaar zijn om te
zorgen voor mensen die terminaal ziek zijn. Die het stokje overnemen van familie, vrienden en andere mantelzorgers,
zodat zij even rust hebben en toekomen aan hun eigen leven. Die alle tijd, aandacht en zorg hebben voor de patiënt.
De werktijden worden, afhankelijk van de vraag, in overleg vastgesteld.

Ben jij
• Zelfstandig en evenwichtig?
• Flexibel, sociaal vaardig en zelfstandig?
• Respectvol en zorgzaam voor de patiënt en zijn of haar naasten?
• Niet bang om aan te pakken?
Dan bieden wij
• Zinvol en boeiend werk met soms onvergetelijke ervaringen
• Een gedegen introductietraining
• Goede begeleiding en scholing (een speciale vooropleiding is niet nodig)
• Bijeenkomsten met collega-vrijwilligers
• Vergoeding van gemaakte (reis)kosten
Iets voor jou?
Kijk voor meer informatie op www.proxima-terminalezorg.nl, bel naar 030-600 00 17 of stuur een e-mail naar
info@proxima-terminalezorg.nl
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