Lijkt het jou leuk om samen met onze kinderen te
zwemmen? Dan zoeken wij jou!
Wie zijn wij?
Stichting Zomerkind is een kinderdagcentrum Plus in NieuwBeijerland voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking in de leeftijd van 2-18
jaar.
Een plek waar vanuit het hart met de kinderen wordt gewerkt, omdat we overtuigd zijn dat
als we 100% voor het kind gaan, we hun leven mooier kunnen maken. Uitgangspunt is dat
de kinderen van Zomerkind gelukkig zijn, zich kunnen ontwikkelen, dat hun talenten worden
aangesproken en tot hun recht komen. (zie www.zomerkind.nl)
Wat vragen wij?
Vind jij het leuk om samen met onze begeleiders en therapeuten onze kinderen te
begeleiden en ondersteunen tijdens het zwemmen in ons eigen zwembad?
Het zwemmen is een activiteit waar alle kinderen heel veel plezier aan beleven maar wel
hulp bij nodig hebben. Wil jij hen helpen?
Zou je wekelijks een dagdeel kunnen helpen op woensdagochtend of donderdagochtend ?
Dat zou heel fijn zijn.
Je moet wel affiniteit met onze kinderen hebben en in een goede conditie zijn om met de
kinderen te kunnen bewegen in het water.
Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die ook graag wil helpen bij het aan en uitkleden en
douchen van de kinderen.
Verder vragen wij u een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen, de kosten zijn voor
onze rekening.
Wat bieden wij?
Vrijwilligerswerk binnen een jong, gemotiveerd en enthousiast team.
Je krijgt begeleiding in de uit te voeren werkzaamheden.
Je bent van harte welkom bij ons jaarlijks vrijwilligers uitje en leerzame bijeenkomsten met
alle vrijwilligers. Uiteraard vergoeden we jouw reiskosten.
Door de belangrijke bijdrage die je levert in de ontwikkeling van onze kinderen word je met
regelmaat beloond met een mooie glimlach van het kind en de waardering van ouders en
teamleden.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met:
Mirjam Peters, teamleidster KDC
Zomerkind, via: m.peters@zomerkind.nl
of 0186 -76 90 64

