
 

 

Vrijwilligerswerk



Bij Marga Klompé kunnen we niet zonder vrijwilligers. Voor het 

welzijn van onze cliënten zijn vrijwilligers een onmisbare schakel. 

Werken met mensen is boeiend en intensief tegelijk. Vrijwilligerswerk 

vereist dan ook een mensgerichte instelling, inzet én respect. Juist die 

menselijke kant zorgt bij Marga Klompé voor een prettige sfeer.

Onmisbaar voor het welzijn
In de ouderenzorg zijn naast beroeps
krachten veel vrijwilligers actief. En niet 
voor niets. Veel mensen wonen voor 
langere tijd in één van de verpleeg
huizen, woonzorgcentra of  bezoeken 
een dag centrum. Zij vinden het prettig 
om leuke dingen te blijven doen. 
Zij hebben daar alleen een beetje hulp 
bij nodig. Vrijwilligers zorgen daarvoor.

Er is altijd wat te doen
Het allerbelangrijkste van het vrijwil
ligerswerk is de meerwaarde voor de 
cliënt. Met de hulp van vrijwilligers 
kunnen wij veel activiteiten aanbieden.

Bij Marga Klompé helpen  vrijwilligers 
bijvoorbeeld bij activiteiten voor 
 groepen cliënten, bij  individuele 
 activiteiten van cliënten en bij werk
zaam heden zonder direct cliënten
contact. U kunt denken aan:
 het begeleiden van cliënten naar 

optredens, speciale festiviteiten of 
uitstapjes

 dans of zangactiviteiten
 tuin of sportactiviteiten 
 kerkelijke activiteiten 
 werkzaamheden in het restaurant
 ondersteuning in het internetcafé 

of de bibliotheek

Vrijwilligerswerk betekent voor ons: 
onverplicht en onbetaald aanvullende 
werkzaamheden doen voor cliënten 
van Marga Klompé. Toch is vrijwilligers
werk niet vrijblijvend. Wij verwachten 
dat u uw afspraken nakomt. Vanuit 
ons kunt u rekenen op goede bege
leiding en  een vast contactpersoon. 
We  organi seren jaarlijks een gezellige 
avond voor  vrijwilligers op de locaties. 
Soms  worden er voorlichtingsbijeen
komsten georganiseerd. Ook ontvangen 
vrijwilligers een kerstattentie.

Iets betekenen voor een ander
Vrijwilligerswerk heeft alles te maken 
met omzien naar elkaar. Iedereen die 
van mensen houdt en tijd in zorg wil 
steken, is welkom als vrijwilliger bij 
 Marga Klompé. Wij houden zoveel 
mogelijk rekening met uw ervaringen  
en interesses. Wilt u graag iets kunnen 
betekenen voor een ander? Laat dan 
van u horen. U bent van harte welkom!

Iets voor u?
Op onze website www.margaklompe.nl 
vindt u onder het kopje ‘Vrijwilligers’ 
meer informatie over het vrijwilligers
werk bij Marga Klompé. De vacatures 
voor vrijwilligers staan per locatie 
vermeld op www.margaklompe.nl/
vrijwilligers/vacatures.  

Liever persoonlijk contact?
Wij   ver tellen u graag meer over de 
vele mogelijkheden. Contact opnemen 
kan via T 0544 47 41 00. 

Vrijwilligerswerk bij Marga Klompé:

• Betekenisvol en boeiend 

• Voor iedereen die graag wat extra’s doet 
en iets voor een ander wil betekenen

• Onmisbaar voor onze cliënten

Samen zorgen voor het 
beste van elk moment



www.margaklompe.nl

 

Postbus 71, 7140 AB Groenlo
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
Telefoon 0544 47 41 00
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Ons verhaal
Wij zijn Marga Klompé en samen met vrijwilligers, mantel zorgers, collega's 
en samenwerkings partners zetten wij ons er elke dag voor in om het beste uit 
elk moment te halen. Voor cliënten. En voor elkaar. De speciale momenten, 
de moeilijke momenten, maar juist ook die 'gewone' momenten die voor een 
stukje geluk kunnen zorgen. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij 
deze regio past. Zonder fratsen, maar mét een glimlach. 




