De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en
Midden-Limburg. Wij hebben een groot aantal zorglocaties waar cliënten wonen
of tijdelijk verblijven en bieden ook Groene Kruis Wijkverpleging. Daarnaast zijn
er veel mensen die gebruik maken van onze dagbehandeling en van de thuisbegeleiding en dagbestedingsprojecten vanuit de Wmo.
U kunt vrijwilligerswerk doen in een zorglocatie (groepswoning of woonzorgcentrum),
revalidatiecentrum, hospice, dagbehandelings- of dagbestedingslocatie bij u in de buurt.
Wilt u een keer vrijblijvend komen praten over vrijwilligerswerk bij De Zorggroep? Neem
dan contact op met de procesbegeleider vrijwilligers in uw regio:

Meer informatie
Klantenservice: 088-61 088 61
www.dezorggroep.nl
Kijk voor actuele vrijwilligersvacatures op www.werkenbijdezorggroep.nl
of houd de Facebookpagina in de gaten:
www.facebook.com/DeZorggroepvrijwilligers/

Vrijwilligers: gewone mensen
die écht iets betekenen

Word vrijwilliger!
Het bieden van goede zorg aan cliënten staat bij De Zorggroep hoog in het vaandel.
Net zo belangrijk vinden we het welzijn van onze cliënten. Waar we voor de zorg
een beroep kunnen doen op deskundige medewerkers, zijn we voor het welzijn van
onze cliënten mede afhankelijk van vrijwilligers. Daarom zijn we voortdurend op
zoek naar mensen zoals u!
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Roel Brandligt
“Er zijn voor elkaar, dat is mijn instelling.
Ik help daar waar ik kan. Via mijn nichtje
kwam ik aan het vrijwilligerswerk hier.
Naast iets betekenen voor de ander,
doe ik het ook voor mezelf. Ik voel me
minder alleen als ik iemand gezelschap
heb kunnen houden. Er zijn voor de
ander maakt mijn dag heel waardevol.”

achterzijde van deze folder.
Aanmelden
Heeft u interesse? Neem dan voor een
oriënterend gesprek contact op met
de procesbegeleider vrijwilligers van één

