
Ook in Welthuis verpleeghuizen 
Vivaldi, Magnolia, Domus en in 
Verzorgingshuis Buytenhage zijn 
veel UVV-vrijwilligers actief 

Meer weten?  
Bel onze coördinator in de verpleeg- en 
verzorgingshuizen op 079-2040793 
of mail naar verpleeghuizen@uvv-zoetermeer.nl 

UVV Zoetermeer is één van de vele 
vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. 

Onze missie is het verlenen en bevorderen van 
maatschappelijke hulp via menselijk contact.  

Wilt u weten welke activiteiten  
UVV Zoetermeer nog meer verricht? 

Kijk dan op onze website: 
www.uvv-zoetermeer.nl 

of volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/ZoetermeerUVV 

http://www.uvv-zoetermeer.nl/
http://www.facebook.com/ZoetermeerUVV


Wandelen 
Op diverse locaties  
wordt met bewoners  
gewandeld. Wandelingen  
duren gemiddeld ongeveer  
een half uurtje. Als daar  
behoefte aan is, doen we  
ook even het winkelcentrum  
aan. En uiteraard is er na  
afloop een kopje koffie of thee. 

Open tafel 
Een vrijwilliger helpt het vaste personeel met het 
dekken van de tafels en het uitserveren van de 
maaltijden. Tijdens het eten schenkt zij aandacht 
aan de sfeer en de gezelligheid. En na de 
maaltijd wordt er afgeruimd.  

Huiskamerproject 
In Magnolia helpen vrijwilligers het vaste 
personeel met het schenken van koffie en thee, 
ze koken een maaltijd, zetten een stukje muziek 
op of doen een spelletje met de licht tot zwaar 
demente bewoners.  

Activiteiten 
Bij het project Activiteiten assisteren onze vrijwilligers bij 
diverse activiteiten, zoals bingo, muziekavond, rad van 
avontuur, e.d. Voor aanvang van de activiteit en in de pauze 
voorzien ze de deelnemers van koffie en thee en soms een 
hapje. Bewoners die niet op eigen gelegenheid kunnen 
komen, worden gehaald, begeleid en na afloop weer 
teruggebracht.  
Uiteraard maken de vrijwilligers  
na afloop van de activiteit de  
zaal weer op orde. Maar het gaat  
bovenal om het sociale contact met  
en tussen bewoners.  

Voorlezen 
Een vrijwilliger leest onder het genot van een kopje koffie de 
krant voor aan 4 à 5 bewoners. De kranten worden niet 
alleen door de bewoners meegebracht. De vrijwilliger brengt 
ook leesmateriaal mee van huis. 

‘t Winkeltje 
In Buytenhaghe kunnen bewoners hun dagelijkse 
boodschappen doen. Ze worden daarbij geholpen door 
enkele vrijwilligers. 


	Folder Verpleeghuizen - pagina 1 en 4
	Folder Verpleeghuizen - pagina 2 en 3

