Uitdaging voor vrijwilligers
Wij bieden onze vrijwilligers uitdaging
door regelmatig scholingen en
workshops te organiseren. Vrijwilligers
ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen
uit tijdens de contactbijeenkomsten en
gezellige activiteiten.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de
OproepCentrale? Of wilt u zich aanmelden
als cliënt of vrijwilliger? Neem dan contact
met ons op!
010 - 427 81 77
oproepcentrale@argoszorggroep.nl
www.oproepcentrale.nl

volg ons op Facebook
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Samenwerkingspartners

Sinds 1988 brengt de OproepCentrale
thuiswonende mensen die hulp nodig hebben
in contact met vrijwilligers. Dit doen wij
voor inwoners van Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis en Spijkenisse.
Onze vrijwilligers

Onze cliënten

De mensen van de OproepCentrale willen
graag iets betekenen voor anderen. We
geloven dat ‘geven’ ‘krijgen’ is. Mensen
helpen, blij maken en ondersteunen: dat
doen onze medewerkers en vrijwilligers
het liefst. Vrijwilligers hebben we in alle
‘soorten en maten’, man of vrouw, jong of
niet meer zo piep. Iedereen die graag iets
voor een ander wil betekenen, is van harte
welkom om kennis te maken met onze
coördinatoren en zich aan te sluiten als
vrijwilliger.

Cliënten van de OproepCentrale zijn
kwetsbare mensen die hulp nodig hebben.
Zij wonen thuis en hebben som een
mantelzorger die voor hen zorgt. Onze
vrijwilligers helpen:
ouderen met behoefte aan aandacht
en/of ondersteuning
dementerende ouderen
langdurig zieken en gehandicapten
kinderen en (jong)volwassenen met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking

Projecten

Uniek aan de OproepCentrale

De OproepCentrale zet regelmatig
projecten met een eigen thema op. Aan
het project Eetdate kunnen cliënten
deelnemen die het gezellig vinden om af
en toe samen met een vrijwilliger te koken
en te eten. Het project Netwerkcoaching
is speciaal voor cliënten die hulp willen
bij het uitbreiden van hun netwerk. Op
onze website vindt u informatie over onze
actuele projecten.

Omdat de OproepCentrale vindt dat
iedereen bijzonder is, steken onze
coördinatoren veel tijd in het tot stand
brengen van een ‘match op maat’ tussen
vrijwilliger en cliënt. Als alles klopt,
plannen we een kennismaking en maken
we afspraken. En dat is een veilig gevoel
voor de cliënt én de vrijwilliger. Dat dit
werkt, blijkt wel uit de vele jubilea die
wij al hebben mogen vieren met onze
vrijwilligers.
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Hoe wij helpen
Onze vrijwilligers ondersteunen cliënten
in hun dagelijkse leven. Daarmee doen ze
de cliënt een groot plezier en gunnen ze
de mantelzorger even tijd voor zichzelf.
Deze hulp is geen zorg, maar aandacht.
Aandacht in de vorm van een luisterend
oor, een maatje om mee te wandelen of
om iets leuks mee te ondernemen. Deze
ondersteuning kan eenmalig, af en toe
of regelmatig en voor langere duur zijn.
De vrijwilligers van de Begeleidende
Vervoerservice helpt cliënten die
begeleiding nodig hebben naar hun
bestemming, bijvoorbeeld een bezoek aan
de dokter of het ziekenhuis.

Ervaringsverhaal
“De heer Spek is zeer slechtziend, maar kan goed zelfstandig
functioneren. Hij heeft voldoende hulp voor huishoudelijke
werkzaamheden. Een klein blokje om doet hij nog zelf met z’n
blindenstok. Maar naar de winkels en wat verder weg durft hij
niet meer alleen. Jannie, vrijwilligster van de OproepCentrale,
bezoekt de heer Spek elke woensdagmiddag. Met een kopje koffie
en iets lekkers kletsen ze gezellig bij. Vaak gaan ze daarna nog
even wandelen, een boodschapje halen of een stukje fietsen op de
tandem van de heer Spek. Hij kijkt altijd erg uit naar de bezoekjes
van Jannie, een fijne onderbreking van de week!”

