Vrijwilligers maken het verschil!

Cello ondersteunt ruim 2.400 mensen met beperking in
Noord-Brabant en de Bommelerwaard (zuidoost Gelderland) – grofweg het gebied tussen Zaltbommel –
Oss – Eindhoven – Tilburg. Een groot deel van hen
maakt gebruik van de mogelijkheden die Cello heeft
voor werk en dagbesteding. Of voor wonen.
Ook op het gebied van de invulling van hun vrije tijd
kunnen mensen met een beperking gebruik maken van
het aanbod van Cello. Juist bij dit onderdeel van onze
dienstverlening zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Zonder hen kunnen wij gewoonweg onze activiteiten niet uitvoeren! Gelukkig zijn er ruim 880 vrijwilligers die zich inzetten om ook op dat onderdeel het leven van onze cliënten te verrijken! Mede door die inzet
wil Cello bevorderen dat mensen met een beperking
een zo normaal mogelijk leven leiden.
Vrijwilligerswerk maakt je rijk!
Wat zijn jouw interesses, waar liggen jouw mogelijkheden en wensen? In het eerste gesprek dat wij met jou
voeren gaat het vooral dáár over! Wij vinden het van
het grootste belang dat de vraag van een cliënt aansluit
op jouw interesses en mogelijkheden. Alleen als jij plezier hebt in je vrijwilligerswerk, kan er een langdurige
en goede relatie ontstaan.

Als dit onderwerp goed doorgesproken is, wordt gekeken
met welke cliënt (cliënten) er een match zou kunnen zijn.
Gevarieerd vrijwilligerswerk

Juist omdat Cello een scala aan woonvormen, dag- en
vrijetijdsbesteding heeft, zijn ook de activiteiten die door
vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden zeer divers. Een
greep uit het aanbod:
•
bardiensten draaien in de cafés van Cello
•
bewegen op muziek
•
sjoelen
•
sporten
•
muziekactiviteiten
•
een cliënt bezoeken
•
evenementen ondersteunen
•
vakanties begeleiden
•
meehelpen bij een activiteit van de dagbesteding.
Begeleiding en ondersteuning
Als duidelijk is welke activiteit bij jou past, brengen wij
je in contact met een begeleider van Cello. Die is jouw
aanspreekpunt en verantwoordelijk voor jouw begeleiding en ondersteuning. Regelmatig worden er door de
dienst Vrije Tijd evaluatiemomenten georganiseerd om
zowel jou als je contactpersoon de mogelijkheid te bieden ervaringen, verwachtingen en eventuele knelpunten
te bespreken.

Vrijwilligersbeleid

Cello kent een vrijwilligersbeleid. Daarin staan alle afspraken beschreven die met vrijwilligers moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld het recht op reiskostenvergoeding. Wij vinden dat vrijwilligers geen onkosten
hoeven te maken voor hun inzet.
Hulde!
Om te laten zien dat wij deze inzet waarderen, organiseren wij jaarlijks een evenement waar de vrijwilligers
in het zonnetje worden gezet.
Ook hebben wij een scholingsaanbod en worden er
jaarlijks thema-avonden georganiseerd.
Informatie
Wij vinden het belangrijk je op de hoogte te houden
van het reilen en zeilen van onze organisatie. Daarom
krijg je automatisch het Cello Zine thuisgestuurd. Dit
magazine verschijnt 8x per jaar.
Elke woning of elk organisatieonderdeel heeft een informatiemap in huis met alle wetenswaardigheden
over vrijwilligerswerk bij Cello. Een belangrijk naslagwerk voor vrijwilligers en hun contactpersonen.

Meer informatie
Mieke Zebregs en Dionne van der Sande geven je
graag meer informatie over het vrijwilligerswerk bij
Cello. Hun contactgegevens zijn:

Cello wil dat mensen met een beperking gewoon als
anderen hun eigen leven kunnen leiden. De flexibele en
professionele ondersteuning van Cello maakt dat mogelijk.

Mieke Zebregs, clustermanager Vrije Tijd en Vrijwilligerswerk
T
088 345 10 62
E
mzebregs@cello-zorg.nl
P
Postbus 231, 5260 AE Vught

Ruim 2000 cliënten die in noordoost Noord-Brabant en
in De Bommelerwaard (zuidwest Gelderland) wonen,
maken gebruik van de diensten van Cello. Kinderen en
volwassenen, in alle leeftijden.

Dionne van de Sande, medewerker Vrije Tijd en Vrijwilligerswerk
M
06 46 60 13 22
E
dvandesande@cello-zorg.nl
P
Baandervrouwenlaan 13a, 5282 TJ Boxtel

Cello heeft veel woonvormen, dagcentra en werkprojecten. Ondersteuning thuis kent een grote variatie. Van
pedagogisch advies tot thuiszorg. Ook voor alle vormen
van logeren en kortdurende opvang kunnen cliënten bij
Cello terecht. Ruim 2700 gemotiveerde medewerkers
zorgen ervoor dat mensen met een beperking als individu en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen
komen.
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