Vindt u het ook belangrijk dat mensen de keus moeten
hebben om de laatste levensfase in een vertrouwde
omgeving door te brengen? En biedt u graag
een luisterend oor?
Dan is het vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers Terminale
Zorg misschien iets dat bij u past. Wij zoeken mensen
met inlevingsvermogen die liefdevol in gesprek willen
gaan, helpen met eten en drinken of begeleiden naar
het toilet. Dit werk is verrijkend, soms emotioneel en
soms intensief. Als vrijwilliger wordt u maximaal twee
keer per week vier uur ingezet, indien er een hulpvraag
is die bij uw wensen past.
Als vrijwilliger biedt u ondersteuning aan mensen in de
laatste levensfase en hun naasten.Dit kan zowel in de
thuissituatie als in het verpleeghuis. Ons werkgebied
is Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en
Wassenaar.

Wilt u die vrijwilliger zijn?
Neem dan contact op met de coördinator via
070 7541330 of mail naar info@terminalezorg.nl
Meer info op onze website www.terminalezorg.nl
Voordat u als vrijwilliger wordt ingezet volgt u een
introductiecursus en ook daarna zijn er regelmatig
scholingsbijeenkomsten. Daarnaast wordt u persoonlijk
begeleid door de coördinator. Het werk is onbetaald,
maar de noodzakelijke onkosten worden vergoed.

Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?
Om als vrijwilliger in de terminale zorg te kunnen
worden ingezet, is het belangrijk dat u voldoet aan de
volgende voorwaarden:

• Deelname aan de introductiecursus van 6 dagdelen
• Kunnen omgaan met steeds wisselende gezinsen leefsituaties

• Zich bescheiden op kunnen stellen
• Betrouwbaar zijn
• Bereid zijn tot samenwerking en overleg
• Respect hebben voor de privacy, levensovertuiging
en wensen van de stervenden en betrokkenen

• Bereid zijn om de zorg tot het einde vol te houden
• Flexibele inzetbaarheid en beschikbaarheid van
twee dagdelen per week

• Bereid zijn om vier keer per jaar deel te nemen aan
een scholingsbijeenkomst

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de coördinator.
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