Vrijwilligers gezocht voor de kinderclub en/of tienermeiden, groep moeders.

Wie zijn wij?
Wij zijn presentieplek "De Sleutel" locatie de Groene Hoven in de wijk Kerschoten,
een project van de Centrale Diaconie van de PKN Apeldoorn. Waarbij we drie
groepen begeleiden. De Sleutel staat symbool voor het openen van huizen, maar
ook van harten.
Kinderclub
Ons doel is om kwetsbare kinderen die verschillende culturen en achtergronden
hebben met elkaar te verbinden. Samen te spelen, te delen en creatief bezig te zijn
en daarbij werken wij themagericht. Wij stimuleren kinderen om te werken vanuit hun
talent en wij werken vanuit het positieve in ieder mens.
Tienermeiden
Daarnaast is er een groep tienermeiden, die om de week (oneven week) samen
gaan koken. Hier leren zij goed samen te werken, hoe je iets moet bereiden, bv zelf
gerecht uit te zoeken en deze te bereiden. Daar hoort het tafeldekken, afruimen en
afwassen ook bij.
Groep moeders
Ook is er nog een groep moeders van verschillende afkomst die wij een creatief
programma aanbieden. Samenbrengen, Nederlandse taal blijven stimuleren, een
gezellige warme en veilige sfeer creëren, waarin mensen gezien worden. Bij
hulpvragen proberen wij hen aan de juiste instanties te koppelen. Een medewerker
van “Stimenz” komt regelmatig langs voor een praatje, waar de moeders ook terecht
komen met hun vragen.
Taken van de vrijwilliger
Kinderclub
Vind jij het leuk om hier je steentje aan bij te dragen en jouw talent in te zetten? Te
denken valt aan bijvoorbeeld een verhaal vertellen, sport en spel begeleiden of iets
creatief doen. Deze groep is aanwezig op iedere vrijdagmiddag van 14:30 tot 17:00
Tienermeidengroep
Heb je affiniteit met pubers en hou je van koken dan is deze plek mogelijk geschikt
voor jou. Hierbij zijn de taken; boodschappen doen, begeleiden met koken,
aansturen en een open oor. Dat alles doen we in goede harmonie vanuit een
positieve insteek. Het vindt plaats op de oneven weken van 16:00 tot 19:30

Groep Moeders
Spreek jij goed Nederlands, en lijkt het jou leuk om met deze doelgroep te werken.
Wat wordt er van je verwacht? Positieve sfeer te creëren, de Nederlandse taal te
stimuleren te spreken ook worden er activiteiten gedaan, bv creatief bezig zijn
spelletjes begeleiden. Dit wordt gedaan onder het genot van een kop koffie. Deze
groep is er iedere vrijdagmiddag van 14:30 tot 17:00
Wij vragen
Geïnteresseerd zijn in andere culturen, rust kunnen scheppen, aanspreken op
gedrag, inlevingsvermogen en bijdragen aan een veilig klimaat, een pre is om
zelfstandig te kunnen werken vanuit een positief Christelijke achtergrond.
Wij bieden
Een plek met uitdaging, waarin jij zelfstandig kunt werken en waar ook jij verder gaat
met je ontdekkingsreis, daarbij kun jij natuurlijk op een goede begeleiding rekenen.
Locatie
Wijkcentrum de Groene Hoven, Koninginnelaan 280 Apeldoorn.
Vragen of aanmelden
Wil jij graag hier meer over weten? Dan kun je altijd contact opnemen met Angelique
de Blij. Wie weet ben jij zo enthousiast en kom jij binnenkort ons team versterken?
Bereikbaar op woensdagmiddag 14:30 tot 17:00 en vrijdagmiddag 14:30 tot 17:00 op
dit telefoonnummer. 06-38001006 en mailen kan natuurlijk ook naar
desleutelkerschoten@gmail.com

