
Vrijwilligers
gezocht



Vrijwilligerswerk hoeft niet altijd iets groots te omvatten. 
Ook een klein gebaar kan van grote waarde zijn. 

Een kleine tijdsinvestering kan al het verschil maken in 
iemands leven. Afhankelijk van jouw interesses, talenten
en beschikbaarheid gaan we samen met jou op zoek naar
een passende plek. Ervaring is niet vereist, enthousiasme
en een positieve instelling zijn het belangrijkst. 

Wat past bij jou?
De mogelijkheden zijn zeer divers. Enkele voorbeelden;
• Ondersteunen bij activiteiten in groepsverband 
 (bijv.: koken, sport en spel, er op uit gaan),
• Eén op één ondersteuning (bijv.: koffie drinken, 
 wandelen, fietsen, zwemmen, voorlezen);
• Het vervoeren van cliënten met een (rolstoel)bus;
• Uitvoeren van werkzaamheden zonder direct 
 cliëntcontact (bijv.: kleine klussen, groenonderhoud).

“Vrijwilligerswerk is eigenlijk 
een cadeautje”

Vrijwilliger de Cirkel

Mogelijkheden 

op maat



Waarom Gors?
Naast een gevarieerd aanbod en een gezellige, informele 
sfeer bieden wij goede begeleiding. 
Elke locatie of afdeling heeft een locatiecontactpersoon 
voor vrijwilligers, die cliënten en vrijwilligers met elkaar 
verbindt. Ook bieden wij o.a.:
• Een uitgebreide attentieregeling;
• Vrijwilligersactiviteiten en festiviteiten;
• Trainingen en workshops, zodat jij jezelf kunt 
 blijven ontwikkelen;
• Collectiviteitskorting op zorgverzekering bij CZ;
• Onkostenvergoeding. 

KIJKTIP: Benieuwd naar de ervaringen van anderen? 
Op www.gors.nl vind je filmpjes over vrijwilligerswerk bij Gors.

Gors?
Gors is een Zeeuwse zorgorganisatie die op alle levensge-
bieden ondersteuning biedt aan cliënten met een beperking. 
Dit doen we op onze woon- en dagbestedingslocaties, maar 
ook bij vrijetijdsbesteding. Daarbij zijn de behoeften, wensen 
en mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt.

Medewerkers, vrijwilligers en cliënten werken samen, om de 
levensinvulling van de cliënt zoveel mogelijk af te stemmen 
op de persoonlijke wensen. Betrokken vrijwilligers zijn voor 
ons onmisbaar! 

Vragen?
Mail naar vrijwilliger@gors.nl

Vrijwilligerswerk…

onbetaalbaar!

“Ik vind dat vrijwilligerswerk 
je leven verrijkt”

Vrijwilliger eethuis Tastoe



 Telefoon (0113) 273 333

 E-mail info@gors.nl

 Website www.gors.nl

 Centraal Kantoor Stationspark 24

  4462 DZ  Goes

 Postadres Postbus 2160

  4460 MD  Goes


