Een vrijwilliger als maatje voor 1 dagdeel per maand in het
weekend
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Hallo, Ik zoek een vrouwelijke vrijwilligster om leuke activiteiten met mij te doen. Mijn
hobby’s zijn; winkelen, knutselen, workshop, museum, wandelen, naar de bioscoop of fietsen
op de duo fiets. Ik ben een doof/blinde( slechtziend) vrouw van 41 jaar en communiceer met
ondersteunende gebaren en vingerspellen maar schrijven kan ik ook. Ik woon in een
woongroep in Sint Michielsgestel en zoek een lieve, gezellige, creatieve vrijwilliger met veel
geduld.
Hoi, Ik ben een jonge vrouw van 34 jaar en ik zoek iemand die het leuk vindt om met mij
samen leuke dingen te doen in het weekend. Zoals: samen een flinke fietstocht maken vanuit
mijn woongroep in Vught en onderweg een kopje thee of koffie gaan drinken. Samen een
uitstapje maken, of naar de stad om te winkelen of naar de bioscoop. Ik ben doof en
communiceer met gebaren en vingerspelling, maar met lezen en schrijven komen we ook een
heel eind. Ik kan je ook helpen om gebaren te leren….
Ik ben spontaan, enthousiast en houd van gezelligheid. Wil jij mijn vrijwilliger worden ?
Johan is een dove, slechtziende man, 56 jaar en hij woont in Sint Michielsgestel. Hij is sociaal
en kan goed praten. Johan wil graag op zaterdag naar de stad, wat winkelen en een terrasje
bezoeken. Zijn voorkeur gaat uit naar een man, die kan vierhandengebaren of dit wil leren.
Is jouw hobby ook fotografie? of houd jij van een goed gesprek tijdens een wandeling? Ben je
tussen de 25 en 45 jaar en wil je gezellige dingen doen zoals naar de bioscoop of op een
terrasje wat drinken?…….dan ben jij de vrijwilliger die ik zoek!! Ik ben Niels; een 38 jarige
bewoner van een woongroep in Vught. Ik ben slechthorend en kan prima spreken.
Ik wil graag kennis met je maken.
Hallo, Mijn naam is Nils Martinez. Ik ben 34 jaar en ik woon in Vught. Doordeweeks werk ik
op Blizo en om het weekend ga ik naar mijn ouders in Middelburg. De weekenden dat ik op
de groep ben, ga ik graag wat leuks doen. Ik houd van sportieve dingen zoals, wandelen,
hardlopen, fitness. Ik werk ook graag op de computer. Dan maak ik bv DVD’s. Ik houd van
uitstapjes en van Carnaval. Ook vind ik het leuk om te koken. Het is niet zo gezellig om alleen
leuke dingen te doen en ik heb ook wel eens wat hulp nodig. Ik ben namelijk doof en heb een
verstandelijke beperking. Daarom zoek ik iemand die het gezellig vindt om samen met mij
activiteiten te ondernemen.
Leon woont op een groep in Sint Michielsgestel. Hij is begin 50 en communiceert dmv een
lightwrighter ( draagbare typemachine) Naast zijn doofheid heeft Leon een stoornis in het
autisme spectrum. Hij zoek een rustige vrijwilliger die geduldig is en overwicht kan bieden bij
onduidelijke situaties. Leon heeft oog voor uiterlijk en zal het op prijs stellen als mensen er
netjes uitzien . Hij wil graag buiten het terrein van Kentalis wat wandelen, of een museum
bezoeken.
Wie wil met JH in het weekend wat ondernemen? Hij vindt veel dingen leuk; zoals fietsen op
de tandem, zwemmen, wandelen naar het dorp en op het terras wat drinken. JH is een 50
jarige doof/verstandelijk beperkte man. Hij communiceert door schrift. Voor JH is het
belangrijk dat afspraken met regelmaat gepland worden. Bv 1 keer per maand . Afspraak is
afspraak, hij heeft het graag duidelijk en voorspelbaar.
Madeleine ( 33) woont in Sint Michielsgestel en vindt veel verschillende dingen leuk om te
doen. Van breien en borduren tot een terrasje pikken en fietsen. Madeleine is slechthorend
en slechtziend. Zij communiceert dmv spraak. Welke doortastende vrijwilliger schroomt niet
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om het initiatief te nemen in het contact met Madeleine en gaat samen met haar activiteiten
ondernemen?
Lekker op de fiets naar je werk ! Klinkt heel gewoon, maar voor Madeleine niet. Zij heeft
iemand nodig die haar kan/wil begeleiden op de tandemfiets. Van Sint Michielsgestel naar
Berlicum en terug in de ochtenden tussen 8.15 en 9.15 en in middag 15.15 -16.15 uur .
1 keer per week zou al erg fijn zijn.
Hugo is een creatieve jongeman met een matig verstandelijke beperking . Hij is doof en heeft
een stoornis in het autisme spectrum. Hij woont op een woongroep in Sint Michielsgestel en
is 26 jaar. Hij houdt zich graag bezig met activiteiten rondom zijn computer, Playstation en
Nintendo Wii, en is hier erg bedreven in. Welke vrijwilliger wil dit samen met hem wil doen?
Communicatie verloop door gebaren, schrift, of tekeningen.
Roger is een 52 jarige dove man die afhankelijk is van zijn rolstoel. Hij is gemakkelijke in de
omgang. Communicatie verloopt dmv schrift en enkele gebaren maar voornamelijk door
beeld, foto’s, tekeningen en pictogrammen . Hij zoekt iemand die enthousiast maar ook
geduldig is en die bereid is hem met de auto vanuit Sint Michielsgestel ergens mee naar toe
te nemen. Er zijn met hem verschillende activiteiten mogelijk: treinen kijken, vliegtuigen
kijken, wandelen, koffie op ‘t terras, attractiepark, straattheater…..Roger vindt heel veel leuk.
Michel houdt van wandelen en Nordic Walking. Hij is op zoek naar iemand die dit samen met
hem wil doen buiten het terrein van Kentalis Sint-Michielsgestel. Michel is verstandelijk
gehandicapt, doof en heeft een autistische stoornis. Taal is voor hem functioneel en hij
gebruikt beperkt vingerspellen, pictogrammen en schrift. De begeleiders van de woongroep
zullen zeker helpen om tot een passende communicatie te komen.
Lekker zwemmen op de vrijdagmiddag? Een groepsbegeleider gaat 1 keer per maand
zwemmen met een 27 jarige, doof/blinde jongeman die functioneert op een laag niveau.
(tussen 12.30 uur en 16.30uur) Zij zijn op zoek naar een vrijwilliger die vanuit SintMichielsgestel mee wil gaan om te helpen bij het aan/uitkleden en die eventueel samen met
hen in het water wil.
Voor een verstandelijk beperkte doof-blinde man ( 33 jr)uit Sint-Michielsgestel zijn we op
zoek naar een lieve geduldige vrijwilliger die hem wil begeleiden bij activiteiten buiten, zoals
wandelen, fietsen of zwemmen. De communicatie verloopt via verwijzers.
Ik, een 65 jarige dove vrouw , zou het heerlijk vinden wanneer jij als vrijwilliger iets met mij
zou gaan doen. Mijn communicatie is minimaal en ik heb eigenlijk geen wensen voor wat ik
zou willen, omdat ik overal wel van kan genieten. Van een stukje fietsen op de duo-fiets en
een terrasje pikken maar ook van boodschappen doen. Jij doet dan de boodschappen en ik
mag dan gezellig met je mee. Gewoon rondkijken is voor mij al heel waardevol. Vraag maar
niet te veel van mij, maar laat me maar genieten van de sfeer en alles wat er om me heen
gebeurt. Ben jij die lieve, geduldige en rustige vrijwilliger die zo af en toe komt?
Niek is een dove jongen van 12 jaar. Hij heeft een verstandelijke beperking en een
verstoorde prikkelverwerking. Daardoor is het lastig voor hem om uit zichzelf in beweging te
komen.
Voor Niek zijn we op zoek naar een geduldige vrijwilliger die een band met hem kan
opbouwen door samen activiteiten te gaan doen. Bv door samen te wandelen of fietsen
rondom Sint-Michielsgestel. De communicatie verloopt met concrete verwijzers en
afbeeldingen. Mag ook vaker dan 1 keer per maand.
Voor Christian zijn we op zoek naar een leuke gezellige vrijwilliger. Voorkeur voor een man.
Hij is een doof-blinde jongeman van 26 jaar die graag op stap gaat. Een pretpark, stukje
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fietsen op de tandem, lekker eten of zwemmen zijn enkele mogelijkheden. Graag leert hij zijn
vrijwilliger eerst kennen in zijn eigen omgeving. Christian heeft een verstandelijke beperking
en ernstige gelaatsafwijkingen. De communicatie verloopt via 4handengebaren ondersteund
door tekeningen die dik gedrukt op papier staan.
Hallo, Ik ben Mylan , ben 13 jaar en hou van rouwdouwen…. Vuurtje stoken, het bos in,
scouting activiteiten, zwemmen of fietsen. Ik kan je wel verstaan maar vind het fijn als het
met picto’s wat verduidelijkt wordt. Zelf kan ik minimaal gebaren maar kan je wel wijzen wat
ik bedoel. Ben jij die enthousiaste, ondernemende en besluitvaardige vrijwilliger ? dan wil ik
je dolgraag leren kennen…….
Voor Leontien zijn we op zoek naar een vlotte vrijwilliger die af en toe vanuit Sint
Michielsgestel met haar op pad gaat. Leontien is een dove vrouw van 55 jaar die een ernstige
beperking heeft aan haar armen. Een uitdaging om met haar een band op te bouwen.
Ze is een doorzetter; Ze kan uitstekend lopen. De communicatie verloopt niet gemakkelijk
maar met lichaamstaal kom je een heel eind. Wat zou het fijn zijn als zo af en toe iemand
Leontien meeneemt om iets gezelligs te doen.
Ik ben Malou, Ik ben een volwassen vrouw van 20 maar zal altijd kind blijven. Ik heb een
verstandelijke beperking en kan niet praten Als ik iets wil maak ik het je op mijn manier
duidelijk. Ik geniet van heel veel dingen in het leven zoals zwemmen ( op mijn manier)
fietsen, trampoline springen, wandelen en vind het fijn om even weg te zijn van de drukte op
de woongroep. ( Sint Michielsgestel)
Charlotte is een 50 jarige dove vrouw met een verstandelijke beperking. Door haar autisme is
te veel communicatie niet prettig voor haar en is het fijn als het functioneel blijft. Ze gebruikt
enkele gebaren, vingerspellen en schrift, maar dit alles zeer beperkt. Charlotte heeft wat
langer de tijd nodig om aan iemand te wennen. Activiteiten zullen dan ook op de woongroep
in Sint Michielsgestel starten om als het vertrouwen er is, uit te breiden naar buiten het
terrein om wat te wandelen of fietsen. Welke geduldige ,betrouwbare en ook fysiek fitte
vrijwilliger ziet dit als een uitdaging ??
Dragana is een 26 jarige doof/blinde vrouw . Daarnaast heeft ze een ernstige verstandelijke
beperking. Wij communiceren met Dragana dmv verwijzers en zij doet veel met geur.
Dragana geniet van het buiten zijn en van samen dingen doen. Stukje wandelen in de rolstoel,
of fietsen op de duo-fiets en daarna lekker een taartje eten op het terras! Je krijgt daar dan
ook een grote glimlach voor terug. Wie durft?

Vrijwilliger voor een woongroep in Sint-Michielsgestel. Op
afspraak in het weekend . 1 a 2 keer per maand
g20

Wij van Woongroep B zijn een groep waarbij communicatie niet vanzelfsprekend gaat. We
bieden individuele aangepaste zorg aan volwassen bewoners met doofheid en doof blindheid
, in combinatie met een ernstige tot matige verstandelijke beperking en bijkomende
beperkingen zoals autisme, motoriek en problemen rondom het ouder worden. Op dit
moment wonen er 5 mannen en 1 vrouw waarvan 4 bewoners rond de 60 en 2 rond de 30
jaar. Kwaliteit van leven staat hoog in het vaandel. De bewoners halen de mooie dingen uit
het contact met de begeleider en de beleving van de activiteiten.
Als we erop uit gaan, komen we al snel handen te kort. Vanwege beperkingen zijn meerdere
bewoners rolstoel gebonden. We willen graag eens een ijsje gaan eten, naar de winkel of met
de bus ergens naartoe rijden, maar daarbij is de hulp van een vrijwilliger onmisbaar.
Iets voor jou ???
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Op woongroep C wonen 6 mensen tussen de 30 en 45 jaar. Allen hebben een verstandelijk
beperking, zijn autistisch en zijn doof. Ze hebben ook een visuele beperking maar kunnen nog
wel wat zien. Communicatie verloopt door middel van voorwerpen en pictogrammen. Er
wordt gewerkt met een strak dagritme om activiteiten voorspelbaar te maken. Binnen deze
ritmes is er ruimte voor uitstapjes. Het zou dan ook fijn zijn als de groep een vrijwilliger heeft
die eens wat extra’s met de bewoners kan doen. Natuurlijk zal de begeleiding je
ondersteunen. Het duurt een tijdje voor je de bewoners kent en ziet wanneer ze iets fijn
vinden, maar dat maakt het nog specialer om iets te bereiken en te zien dat ze echt kunnen
genieten van de uitstapjes.
Woongroep M willen graag een vrijwilliger die niet gekoppeld is aan een bewoner. Deze
vrijwilliger kan dan flexibel ingezet worden bij allerlei activiteiten zoals koken, fietsen,
wandelen, zwemmen, maar ook bij activiteiten die door Kentalis georganiseerd worden. Het
kan zijn dat de vrijwilliger alleen op pad gaat met 1 bewoner of samen met een teamlid en
enkele bewoners een activiteit onderneemt. Op deze manier wil de begeleiding de kans
vergroten, dat bewoners deel kunnen nemen aan verschillende activiteiten.

Kook vrijwilliger
k

Diverse woongroepen zijn op zoek naar een vrijwilliger die komt koken op de groep.
Dit kan in overleg op elke gewenste dag, met of zonder bewoners.

Vrijwilliger voor de doordeweekse dagen
a30

Wie heeft tijd en zin om eens in de 2/3 weken op woensdag of in het weekend met een
dove 65 jarige man te gaan vissen in de omgeving van Sint Michielsgestel? Deze man vist al
zijn hele leven en zoekt een gezellig vismaatje. Het is een gezellige man, goed ter been en
in bezit van een fiets. Hij heeft ook een visvergunning. Dhr kan liplezen, maar spreekt
onduidelijk voor iemand die hem nog maar net kent. Communicatie kan ook via schrift.
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Voor een manlijke dove bewoner van 75 jaar zijn we op zoek naar een vrijwilliger die 1
keer per week met hem wil gaan fietsen op de duo fiets. Liefst in de middag. Het is een
gezellige man , woont in Sint Michielsgestel , geniet van gezelschap en houdt van een
grapje. Dhr is rolstoelafhankelijk, kan niet praten, lezen of schrijven. Je communiceert door
dingen te laten zien. Het is fijn als de vrijwilliger affiniteit heeft met ouderen en fysiek sterk
genoeg is.
Vind jij het leuk om te helpen met zwemmen op de donderdagmiddag ? 14.00-16.00 uur?
Dan is Naomi op zoek naar jou. Zij is een doof-slechtziende verstandelijk beperkte vrouw
van 38 jaar die veel ondersteuning nodig heeft. Ze communiceert heel minimaal met
gebaren en met tekeningen. Een groepsbegeleider gaat met een andere bewoner mee,
zodat jullie elkaar kunnen helpen.
Vanuit woongroep i in Sint Michielsgestel gaat elke week een groepje bewoners met
begeleiding op donderdag middag zwemmen. Zij zijn met spoed op zoek naar een
geduldige, consequente, zorgzame en sportieve vrijwilliger die kan assisteren en het ook
leuk vindt om in het water te springen. De vrijwilliger kan helpen met aan/uitkleden,
ondersteuning bieden in de taxi en samen met een bewoner spelenderwijs zwemmen . De
3 medisch kwetsbare bewoners zijn tussen de 20 en 30 jaar en hebben een verstandelijke
en zintuigelijke beperking. Ze zijn niet zindelijk en de communicatie verloopt dmv
verwijzers en fysieke hulp.
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Heb je zin om ‘s avonds een stukje te wandelen, maar heb je geen loopmaatje? Dan is
Nafthalie misschien op zoek naar jou. Zij is een 42 jarige dove vrouw met een lichte
verstandelijke beperking. Nafthalie woont in St Michielsgestel en wil graag 1 keer per
week bewegen. Wandelen ( in een stevig tempo ) of op de tandemfiets. Zij communiceert
dmv gebaren en vingerspellen . Dit wordt ondersteund door schrift en pictogrammen.
Richa is een gezellige slechthorende 74 jarige vrouw die woont op een van onze
woonlocaties in Sint Michielsgestel. Zij wil graag een vrijwilliger waarmee ze op donderdag
vanaf ongeveer 16.00 uur gezellig samen boodschappen kan doen en vervolgens kan
koken. Door haar licht verstandelijke beperking vind ze het moeilijk om dit alleen te doen.
Vind jij het leuk om te koken?? Richa communiceert door gesproken taal en wil graag
kennis met je maken.
Hallo, Ik ben Krista Nijs en ben doof-blind. Ik vind het leuk om activiteiten te ondernemen
maar ben daarbij afhankelijk van begeleiding. Graag ga ik ter ontspanning zwemmen. Vind
jij het leuk om samen met mij te gaan zwemmen . BV i keer per maand op een
doordeweekse avond ? Ik zou graag kennis met je maken. Ik heb een communicator dus
daarmee kunnen we samen prima communiceren.
Rawi is een 31 jarige man die woont op een woongroep in Sint Michielsgestel. Hij is
doof/blind en communiceert met 4-handen-gebaren. Beheers jij dit toevallig ook ?? Dan
wil Rawi graag zo af en toe iets met je ondernemen, zoals een stukje fietsen op de duofiets, wandelen of naar de fitness.

Vrijwilliger voor activiteit vanuit vrijetijdsbesteding.
Gemiddeld 1 keer per maand in het weekend op afspraak
V40

Afdeling vrijetijdsbesteding organiseer regelmatig een activiteit voor al onze bewoners.
Kerstviering, paas brunch, fietstocht, speurtocht, BBQ, etc. Dit zijn grote activiteiten waar
soms wel 80-100 deelnemers zijn. De organisatie ligt in handen van onze medewerkers
maar zij hebben hulp nodig van vrijwilligers. Dit kan zijn voor de catering ( koffie schenken,
afwassen, etc) maar ook om bv mee te fietsen, of te helpen bij het knutselen .
Er wordt een jaarschema gemaakt dus je bent tijdig op de hoogte van de data. Iets voor jou
??

Vrijwilliger voor activiteiten van vrijetijdsbesteding .
Gemiddeld 1 keer per 1 a 2 weken.
V41

Voor de invulling van de vrije tijd organiseert afdeling vrijetijdsbesteding wekelijks
clubavonden Clienten kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze avonden worden grotendeels
door onze medewerkers georganiseerd maar zij hebben graag hulp van enkele vrijwilligers.
O.a.
Maandagavond: koffie schenken of helpen met het knutselen ( 18.30-20.30)
Woensdagavond: helpen bij de bingo ( 18.30 – 20.30 )
Zaterdag/zondag: helpen in het dorpshuis met bv. sjoelen of darten.( tussen 11.00 – 15.30 )

Vrijwilliger voor de doordeweekse dagen voor een
dagbestedingsgroep in Sint-Michielsgestel.
D1

Gezellig knutselen met een groepje doof/slechthorende volwassen bewoners met een
verstandelijke beperking ? Denk bv aan helpen met dingen uitknippen, klaarleggen, en extra

D3

D2

aandacht. Deze dagbestedingsgroep ( WEB-D) wil graag extra handen op de donderdag tussen
10.30 uur- 12.00 uur .
Een groepje oudere bewoners in Sint Michielsgestel kunnen op woensdagmiddag 13.00- 16.30
extra handen gebruiken om te helpen bij allerlei knutsel en hobby activiteiten
In Berlicum waar een groep cliënten creatief bezig is om allerlei mooie dingen voor de winkel
maken, zoekt de begeleiding wat hulp op de woensdagmiddag 13.00- 15.00 uur om samen
met een cliënt wat kantine werkzaamheden te doen.

