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Ben jij graag onder de mensen, kan je iemand een luisterend oor bieden en wil jij jouw geluk 
een paar uur in de week met anderen delen. Dan willen wij je graag ontmoeten! 
 
Stichting De Mollenhof is een kleinschalige ontmoetingslocatie in het buitengebied van 
Brummen. Mensen met een indicatie voor zorg kunnen hier terecht voor dagbesteding. 
Onze bezoekers zijn met name ouderen. Samen zijn; een luisterend oor; genieten in en 
met de natuur; participeren en talenten ontplooien. Daar komen onze bezoekers op af. 
 
De functie  
Samen met een groepje vrijwilligers krijgen wij het voor elkaar om bij de bezoekers een lach 
op hun gezicht te toveren en hun een ontspannen en plezierige dag te bezorgen. 
Op De Mollenhof heerst een goede sfeer, wat bij ons ook hoog in het vaandel staat.  
 
Elk dagdeel dat we zijn geopend staat in het teken van: creativiteit, spel, kokkerellen, 
handwerk en/of tuinieren. Daarnaast dragen bezoekers (en vrijwilligers) zelf ook ideeën aan. 
Als vrijwilliger zorg jij er voor dat de bezoekers een leuke dag ervaren. Je initieert activiteiten, 
neemt de bezoekers hier in mee en stimuleert het geen dat zij nog kunnen!  
 
Wat levert het jou op? 

 Erg veel waardering  
 Gezelligheid en blije gezichten 
 Leuk team waarin je werkt 
 Werken in een rustige, ontzettend mooie en vrije omgeving.  

 
Wat vragen wij van jou? 
Een specifieke opleiding is voor deze vrijwilligersfunctie niet noodzakelijk. 
Wel is van belang dat je: 

 Geïnteresseerd bent in de medemens 
 Initiatiefrijk en creatief bent  
 Het leuk vindt om zelfstandig een groepje of individu te begeleiden 
 Minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar bent 
 Talenten en kwaliteiten van anderen ziet 
 Affiniteit hebt met ouderen en dementie 

 
Wij hebben oog voor onze bezoekers en voor elkaar. Spreekt jou deze vrijwilligersvacature 
aan en wil je meer weten wat De Mollenhof doet? Bezoek dan onze website of kom een keer 
langs om sfeer te proeven. Neem je dan wel even contact met ons op? Dan maken wij tijd 
voor jou. De koffie staat klaar.  
 

Tot binnenkort?! Team De Mollenhof. 
 
Kleine Vosstraat 7 
6971 KK Oeken (Brummen) 
06 - 265 86 880  www.mollenhof.org 


