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Vrijwilligers
Helpt u ons mee?
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voorkant Vrijwilliger Peter Veeneman maakt regelmatig een ommetje met de heer Schuil door de tuin en 
het bos bij Markenhof
links Je doet meneer Middelbosch geen groter plezier dan er samen met vrijwilliger Ben Elferink op uit te 
gaan met de duofiets

Samen verzorgen 
wij mensen
Atlant ondersteunt mensen die wat 
ouder    worden en mensen met een 
chronische ziekte. Zij wonen op een 
locatie van Atlant, of komen er langs. 
Voor iedereen is er hier ruimte om 
jezelf    te zijn. Dus is er ook aandacht 
voor wat mensen graag doen. 

Als vrijwilliger levert u een belangrijke bijdrage aan hun 
dagelijkse    leven. U maakt het plezieriger en aangenamer. 
Helpt u ons mee om er mooie dagen van te maken? 

 ‘Ik vind het hartstikke leuk om te doen en zij zijn blij als ik  
er ben!’
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Met vrijwilligers
Op alle Atlantlocaties bieden wij naast de professionele zorg veel verschillende 
activiteiten    overdag. Gezelligheid, inspiratie, fitheid, vrolijkheid, muziek, afleiding. 
Iedereen heeft weer wat anders nodig. Zonder vrijwilligers zijn die activiteiten bijna 
niet te organiseren. Het is voor ons essentieel samen met vrijwilligers te werken  
en activiteiten te organiseren waar mensen van opleven. Want dat gebeurt er, als  
u helpt. Het is dankbaar werk.

Ruimte voor iedereen 
Wij geven ruimte aan onze bewoners. Ook voor medewerkers, mantelzorgers en  
vrijwilligers is er ruimte. Iedereen kan doen waar hij goed in is en dat talent delen  
met anderen. Er is genoeg te doen, altijd wel een passende plek en voldoende 
mogelijk heden om te groeien of af te wisselen.

Zorg voor vrijwilliger
Atlant is trots op haar vrijwilligers. Uw werk maakt het leven van onze bewoners  
leuker. Daarom zorgen en ondersteunen wij op onze beurt ook u als vrijwilliger.  
Met onder andere een goed vrijwilligersbeleid, bijeenkomsten en een kerstgeschenk. 

Vrijwilliger bij Atlant worden?
Mail dan Rianne Burgers, onze coördinator vrijwilligerswerk, via 
vrijwilligerswerk@atlant.nl. Of bel ons: 055 506 74 56. 
Wij zijn benieuwd!
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Waar komt uw talent het beste 
tot zijn recht? 
Bent u een geboren organisator? Gaat u graag met mensen om, of liever achter de 
schermen actief? Iedereen is weer ergens anders goed in. Daarom hebben wij drie 
soorten vrijwilligerswerk. We beschrijven ze hier kort. Waar bent u in uw element? 

A. Activiteiten organiseren
Organiseert u graag groepsactiviteiten? Bijvoorbeeld samen koken of bakken, 
spelletjes  middagen, een cursus omgaan met iPad, email, Facebook etc., boekenclubs, 
koffieochtendjes, een tekenmiddag en meer van dit soort activiteiten? Uw eigen 
inbreng    is zeker welkom. Kom maar met uw ideeën!

B. Ondersteunend werk
Helpt u graag mee achter de schermen? Dan kunt u bij het organiseren van de  
activiteiten    helpen. Of bijvoorbeeld in het restaurant meewerken, geregeld 
chaufferen   , helpen met boodschappen, administratief aan de slag. Genoeg te doen. 
Daar helpt u echt enorm mee!

C. Persoonlijk contact
Geeft u mensen graag één op één wat extra aandacht? Dan werkt u goed als zorg
vrijwilliger in één van de Atlanthuizen. Er wonen zoveel verschillende mensen; grote 
kans dat uw interessegebied met die van iemand overeenkomt. U kunt bijvoorbeeld 
samen wandelen of fietsen, muziek luisteren, gewoon een praatje maken of mensen 
helpen met hun klusjes. Goed en leuk werk om te doen!
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sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn
heemhof Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn
het immendaal Loenenseweg 50, Beekbergen
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Lees meer op atlant.nl/vrijwilligers
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