Wordt u onze nieuwe vrijwilliger?
Aliantus staat voor zorgeloos en comfortabel wonen in een kleinschalig gebouw dat altijd centraal in een dorp of stad
ligt. Midden in de maatschappij met alle faciliteiten om de hoek. Het is zorgeloos wonen omdat servicediensten zoals
wassen en strijken, schoonmaken en maaltijden uit eigen keuken zijn inbegrepen. Bij Aliantus is bovendien 24 uur per
dag toegewijde zorg en persoonlijke aandacht beschikbaar. Aliantus biedt zo een eigentijds alternatief voor het
traditionele verzorgings- of verpleeghuis. Hier krijgt de bewoner service, zorg en ondersteuning naar behoefte. Op een
manier die past. Zodat de bewoner zelf de regie heeft. Onze visie is gebaseerd op het model van mensgerichte zorg:
wij geven betrokken, liefdevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg én service in een inspirerende omgeving! In hartje
Zeist staat Aliantus Oud Seyst en sinds november 2017 zijn de deuren geopend. In Aliantus Oud Seyst zijn 20 twee- en
driekamerappartementen en 18 studio’s voor mensen met een somatische hulpvraag en voor mensen met dementie.

Wij zijn op zoek naar
Enthousiaste en mensgerichte vrijwilligers
Wilt u echt het verschil maken in iemands leven?
Vrijwilligers van Aliantus ondernemen activiteiten met onze bewoners. De hulp kan één op één worden gegeven,
maar ook in groepsverband. We houden rekening met uw wensen en mogelijkheden.

Wat gaat u doen?
Een greep uit de vrijwilligersactiviteiten die we aanbieden zijn: wandelen, winkelen, een puzzel maken, spelletjes,
actief bewegen, voorlezen, eventueel begeleiding naar de kapper, bakken voor de groep, tuinieren met bewoners. Er
is natuurlijk altijd ruimte voor eigen ideeën, invulling en talent! Een en ander is afhankelijk van de behoefte van de
bewoner.

Extraatjes!
Een gezellige en warme werkomgeving met een volledig vast team dat verantwoordelijk is voor de zorg- en
huishoudelijke taken, hiervoor zult u dus niet ingezet worden.
We verzorgen 1x per jaar een leuk personeelsuitje, waar u natuurlijk niet mag ontbreken!
Bij Aliantus werken 3 koks die fantastisch kunnen koken. Tegen zeer aantrekkelijke tarieven kunt u hier altijd een
bordje mee eten. Uiteraard krijgt u een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.
Voelt u zich aangesproken om activiteiten te ondernemen met onze bewoners dan zien we uw aanmelding graag
tegemoet! U kunt contact opnemen met de activiteitenbegeleiders Zita Theelen en Ingrid Cremers:
zitatheelen@aliantus.nl of ingridcremers@aliantus.nl .
Beiden ook telefonisch te bereiken via 030-2041111.
Wij horen graag van u en van harte welkom!

