
Wij zoeken vrijwilligers voor onze tuingroep 
 

Voor onze afdeling Welzijn zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om onze bewoners 

met dementie te begeleiden bij het tuinieren in onze binnentuin. Deze activiteit vindt elke eerste 

woensdag van de maand plaats op de ochtend en  de middag. 

 

Bij de meeste bewoners gaat het vooral om het  buiten  zijn en afleiding te vinden. Het zien en 

ervaren dat de hortensia’s er prachtig bij staan en dat de lavendel lekker ruikt.  Het is voor bewoners 

met dementie heel belangrijk om actief te blijven en meerdere zintuigen te laten prikkelen.  

Gewenst profiel 

 Je hebt affiniteit met ouderen met dementie en je kunt je inleven in hun belevingswereld; 

 Je bent geduldig, hebt gevoel voor humor; 

 Je houdt van buiten zijn en tuinieren. 

Tijdsbeslag en frequentie 

Gemiddeld 2 uur per maand beschikbaar op de 1e woensdagochtend/-middag van de maand, 

inbegrepen het halen en brengen van de bewoners. Je bent bereid en in staat je voor langere tijd te 

verbinden aan deze activiteit (minimaal een jaar). 

Wat bieden wij? 

 Een zinvolle maatschappelijke bezigheid: met jouw hulp draag je bij aan een plezierig leven 

van onze bewoners; 

 Inhoudelijke begeleiding en overleg met de medewerkers van het team waaraan je een 

bijdrage levert; 

 Eenmaal per jaar een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers en een uitnodiging voor 

onze vrijwilligersbijeenkomsten waarbij wij actuele onderwerpen bespreken; 

 Maandelijkse informatie over onze activiteiten (Uit&Doe Agenda). 

Belangstelling? 

Graag ontvangen wij een korte brief of mail waarin je je motivatie voor deze vrijwilligerstaak 

beschrijft en aangeeft hoe het gewenste profiel bij je past. Je kunt ons altijd bellen voor een nadere 

toelichting of vragen.  

Adres 

Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht, T 030 – 231 02 54, 

www.bartholomeusgasthuis.nl 

Vrijwilligerscoördinator 

Marineke Monbredau, T 030 – 239 31 50, vrijwilligerscoordinator@bartholomeusgasthuis.nl 
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