
  

Vrijwilligers gezocht! 
   Zorgvrijwilligers, een ICT-er en tuinmannen of vrouwen 
 
Wij zoeken extra mannen en vrouwen die onze beide teams, het team in 
Hospice Smelnehaven en het team thuisondersteuning, willen komen 
versterken. 
 

1. Zorgvrijwilligers voor het hospice 
Hospice Smelnehaven heeft zes mooie gastenverblijven waar men met eigen 
meubeltjes en andere spulletjes een bijna thuis kan creëren. Hier ben je als 
vrijwilliger actief, samen met collega's van de beroepsmatige 
thuiszorgorganisatie. De taak van een vrijwilliger is het ondersteunen van de 
thuiszorg en verzorgen van de gasten, denk bijvoorbeeld aan iemand  uit bed 
helpen, op een stoel of naar toilet helpen, een luisterend oor zijn, een kopje 
theedrinken, dus dat wat een mantelzorger anders thuis doet. Een vrijwilliger 
voert geen medische handelingen uit. Samen met andere vrijwilligers de 
huishouding runnen, met als prioriteit de zorg voor onze gasten. De thuiszorg 
houdt het hospice in principe schoon, de  vrijwilligers helpen daarbij waar 
nodig.  

 
2. Zorgvrijwilligers bij de thuisondersteuning 

Veel mensen willen het liefst thuis in hun eigen omgeving sterven. Met 
ondersteuning van onze vrijwilligers kan vaak aan deze wens voldaan 
worden. Samen met beroepsmatige zorg vanuit de thuiszorgorganisatie bied 
je ondersteuning en wordt een veilige thuissituatie gecreëerd. 
 
Alle zorgvrijwilligers krijgen, voor ze ingezet worden, een 3-daagse opleiding 
om kennis te maken met de palliatieve zorg en andere vrijwilligers. 
 

 
 
3. ICT-er gezocht 
Welke ICT-er wil de nieuwe vrijwilliger worden voor de digitale ondersteuning 
voor internet, website en computers e.d. Samen met een collega vrijwilliger 
ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van internet, website e.d. 
Wanneer je kennis hebt van deze zaken en je voelt er voor om samen met 
onze vrijwilliger ons technisch team te versterken, reageer dan of via 
onderstaand telefoonnummer of de website.  
 
4. Tuinmannen of vrouwen  
Heb je tijd en zin om samen met anderen onze mooie tuin bij hospice 
Smelnehaven helpen mooi te houden? Reageer dan en meld je aan via onze 
website. Wij kunnen een paar extra groene vingers goed gebruiken! 
 
Geïnteresseerd en aanmelden 
Geïnteresseerd in een van de gevraagde functies, reageer dan en meld je aan 
via het aanmeldformulier op onze website of maak een afspraak met Sjoeke 
van der Meer, algemeen coördinator, of met een van haar collega’s, tel.nr: 
06-13 59 93 31 
 
 
VPTZ Zuidoost Friesland, Hospice Smelnehaven 
Het Zuid 20, 9203 TD Drachten  
Telefoon (0512) 54 22 27 


