
Als vrijwilliger 
doe je er toe!!



Als vrijwilliger doe je er toe!!

Zeker bij de Posten. Dus kom, en help onze cliënten.

Vrijwilligers zijn voor de Posten van groot belang. 

Juist zij zorgen voor dat extraatje voor onze cliënten. 

Hoe mooi is het als er gezegd wordt ‘fijn dat je er bent’.

Er zijn veel verschillende taken die vrijwilligers bij de Posten 

en Erve Leppink kunnen uitvoeren. De dagen en tijden 

waarop men aanwezig is worden van te voren afgestemd. 

Vacatures staan op onze website www.deposten.nl. Ook 

kan contact worden opgenomen met onze coördinator 

vrijwilligers Frieda van der Meij.

Als vrijwilliger van de Posten staat u niet alleen. Al ruim 

250 vrijwilligers helpen ons met allerlei activiteiten. En de 

meesten zijn ook al heel lang bij ons. Daar zijn we trots op!

De Posten is een zorgorganisatie die samen met haar 

cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers 

streeft naar een goede kwaliteit van leven. Ons motto 

Hartelijk, Huiselijk en Hulpvaardig loopt als een rode 

draad door onze hele organisatie. En dat zegt veel over 

de wijze waarop wij met zijn allen werken.

Als de Posten zorgen wij graag, dus ook voor onze 

vrijwilligers. Dit blijkt ook wel uit de toekenning van het 

keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”. 

Alle vrijwilligerstaken en verantwoordelijkheden zijn 

omschreven in een taakomschrijving. En iedere vrijwilliger 

ontvangt een contract met daarin omschreven de taken, 

uren en dagen. En onze vrijwilligerscoördinator Frieda 

van der Meij is uw aanspreekpunt.

Kom als vrijwilliger bij de Posten. De waardering van onze 

cliënten maakt het een onvergetelijke ervaring.

Vrijwillige Inzet 
Goed Geregeld



Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen dan kunt u 

contact opnemen met:  

Frieda van der Meij

Telefoon  053 - 4 753 753

E-mail  fvandermeij@deposten.nl

bereikbaar:  dinsdag en donderdag

  08.30 - 12.30 uur2.

De Posten 135

7544 LR Enschede

Telefoon 053 - 4 753 753

E-mail  info@deposten.nl

Internet www.deposten.nl

Fijn dat je er bent!


