
 

 

 

 

 

 

Stichting Joyce-House biedt 24 uurs zorg in een vertrouwde, huiselijke sfeer op drie locaties. 

Op elke locatie wonen gemiddeld 12 bewoners met een (meervoudig) complexe beperking. 

Binnen Joyce-House is wonen en dagbesteding geïntegreerd.  

 

Op onze locatie aan De Bonkelaar wonen 12 (jong) volwassen met een meervoudige beperking. Met 

elkaar willen we van iedere dag een mooie dag maken. Iedereen wordt gezien en draagt bij aan het 

samen leven en werken met elkaar.  

Een aantal bewoners is beperkt mobiel, anderen zijn meer beperkt in mobiliteit. We zoeken vrijwilligers 

die tijd hebben iets leuk met een bewoner te ondernemen. Dat kan van alles zijn: een uurtje 

voorlezen, erop uit voor een begeleide wandeling. Dat lukt vaak wel maar een helpende hand is altijd 

welkom. 

 

Activiteiten 

We hebben de bewoners gevraagd wat zij graag zouden willen ondernemen. Hier kwam een aantal 

activiteiten uit die wat meer tijd en aandacht vragen. Dat is lastig in te vullen in de dagelijkse praktijk. 

Hiervoor zoeken wij nu enthousiaste vrijwilligers die dit ook een leuke activiteit vinden. 

 

Wij zoeken: 

• Een vrijwilliger die wil wandelen en/of fietsen met de duofiets  

• Een vrijwilliger die wil vissen 

• Een vrijwilliger met didactische vaardigheden voor het geven van o.a. Engelse les 

• Een vrijwilliger die eens extra lang wil voorlezen, of muziek wil maken, spelletjes doen 

 

Tijdsbesteding en vergoeding 

• In overleg en wat past bij jou en de activiteit 

• Een passende vrijwilligersvergoeding 

• Een reiskostenvergoeding  

 

Lijk dit je leuk om te doen en heb jij een paar uurtjes over? En heb jij affiniteit met deze activiteiten en 

onze doelgroep? Je bent van harte welkom namens de bewoners. 

 

Aanmelden kan met het sturen van een mail aan sollicitatie@joyce-house.nl met een korte motivatie.  

Heb je nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor via 085-273 0970 of bezoek onze  

website www.joyce-house.nl 
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