Vacature

Welzijn Teylingen
Telefoonnummer:

0252-231805

E-mailadres:

info@welzijnteylingen.nl

Over deze organisatie:
Welzijn Teylingen is een brede welzijnsorganisatie voor volwassenen.
Als welzijnsorganisatie willen wij dat inwoners van Teylingen ondersteund worden om hun Welzijn zoveel mogelijk
te verbeteren. Wij geloven in positieve gezondheid. Hiermee bedoelen wij ‘het vermogen van mensen om met de
fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
Onze vrijwilligers zijn belangrijke krachten om ons werk mogelijk te maken. En het geeft ook de vrijwilliger plezier
en het gevoel dat je ertoe doet.

Vacature: Enthousiaste WoordVriend-maatjes gezocht!
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Omschrijving

WoordVriend verbindt buurtgenoten! Speel online scrabble met iemand uit
jouw buurt. Ken je het bordspel Scrabble? Wordfeud is de online variant
van dat woordspel. Een competitiespel vol plezier en uitdaging!
Het Project
Het doel van het project is om buurtgenoten in Teylingen met elkaar te
verbinden. Met het spel Wordfeud worden inwoners op basis van deze
gedeelde interesse met een andere inwoner uit de wijk verbonden.
Inwoners komen op een laagdrempelige en anonieme manier met elkaar
in contact en kunnen dit contact, indien gewenst, verder uitbouwen. Ook
voor mensen die moeite hebben om aansluiting te vinden is dit een mooie
manier om sociaal contact te leggen. Met WoordVriend zorgen we voor
minder eenzaamheid, contacten met buurtgenoten en een betere
taalvaardigheid. Een nieuw project dat vele kansen biedt.
Vrijwillige inzet
Om het nieuwe project op gang te krijgen hebben wij vrijwilligers nodig!
Enthousiastelingen die in het project geloven, die continuïteit kunnen
geven aan het spel en voldoende vaardigheid hebben in het spelen van
online scrabble. Als vrijwilliger zorg je ervoor dat het spel wordt gestart met
de matches die je van de coördinator WoordVriend ontvangt, zoek je
contact via de chatfunctie, beantwoord je vragen en help je anderen bij het
opstarten.
Enthousiast? Meld je aan! Meer informatie volgt.
Vragen? Neem contact op met Marie Omtzigt, 0252-231805 of e-mail:
m.omtzigt@welzijnteylingen.nl.

Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk? Bel of mail ons: 0252-231805 of info@welzijnteylingen.nl

Vacature

Hopelijk spreken we elkaar snel onder het genot van een potje online
scrabble
Categorie(ën)

begeleiden van activiteiten , creatief, organiseren / coördineren, spel /
activiteiten met kinderen / denksport
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