Stichting GOUD van Noord is op zoek naar

HELDENMAATJES (M/V)
2 uur per week
Wil jij je samen met Stichting Goud van Noord inzetten voor de Helden van het Noorden? Helden zijn
volgens ons gezinnen die niet van opgeven weten. Zij leven van een minimuminkomen en vaak zorgt
een samenloop van omstandigheden er voor dat zij slechts een klein, of geen netwerk om zich heen
hebben. Door dit project willen we dat de gezinnen zich sterker gaan voelen en hun netwerk
uitbreiden. We hebben een mooi programma en dagen je uit om mee te doen en een gezin verder te
helpen.
Wat vragen we van jou?
• Hart voor een gezin in het Oude Noorden dat het moeilijk heeft.
• Commitment om je gedurende ca. 40 weken verdeeld over een jaar te verbinden.
• Een recente VOG en ondertekening van onze gedragscode.
Wat staat er op het programma?
• Om de week een ontmoeting met het gezin. (Het is aan jou om samen met het gezin een
geschikt moment te bepalen.)
• De Helden (gezinnen) nemen om de week deel aan een workshop of maaltijd. We vragen
jou in ieder geval vijf keer bij een workshop of maaltijd aanwezig te zijn.
• 4 Uitjes waarvan wij er twee organiseren voor de hele groep en je de andere twee zelf in
kunt vullen in overleg met het gezin.
• Tijdens schoolvakanties is er geen programma.
Wat bieden we je?
• Deelname aan een project dat handen en voeten geeft aan gerechtigheid.
• De kans om kennis te maken met andere (gezins)culturen.
• Back-up, begeleiding, toerusting en intervisie door professionals.
• Een vrijwilligersovereenkomst en verzekering tijdens werkzaamheden.
We hopen dat we mogen rekenen op jouw inzet om deze prachtige kans tot een succes te maken!
Wil je meer informatie of je meteen aanmelden? Voor aanmelding en vragen kan je terecht bij Arina
via E: arina@goudvannoord.nl

