
 

 

 

 
 
Wil je graag iets betekenen voor de asielzoekers in Sliedrecht in een team 
van enthousiaste vrijwilligers? 

 

Begin september is bekend geworden dat er tijdelijk 50 asielzoekers zullen worden gehuisvest in 

Sliedrecht. Er zijn vrijwilligers nodig voor de uitvoering van activiteiten en noodhulp in de periode van 

september 2022 tot januari 2023. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de functie Activiteitenbegeleider en Noodhulp. 

1. Activiteitenbegeleider 

Je bent samen met een andere vrijwilliger op een vast dagdeel op locatie aanwezig voor: 
-het begeleiden van activiteiten 
-het bieden van een luisterend oor en beantwoorden van vragen  
-het wegwijs maken in Sliedrecht 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 
-minimaal 21 jaar is 
-minimaal 2 dagdelen (8 uur) per week beschikbaar is 
-Het een uitdaging vindt om te communiceren met mensen die de Nederlandse taal niet of 
onvoldoende beheersen. Je spreekt meerdere talen en/of kunt goed overweg met een 
vertaal-app. 
 
Wij bieden jou: 
-een vrijwilligersvergoeding (€ 5,- per uur met een maximum van € 180,- per maand) 
-een nieuw en enthousiast team 
-begeleiding van de Coördinatoren Noodhulp 
-een plek waar je kunt leren over andere culturen 
-een werkomgeving waar je je zelf kunt ontwikkelen 
  

2. Noodhulp Sliedrecht 
Ben je op zoek naar flexibel en vrijblijvend vrijwilligerswerk? Bijvoorbeeld voor ondersteuning 
bij een activiteit, het rijden naar de tandarts, etc. 
Meld je dan aan als noodhulpvrijwilliger. 
 
Hoe werkt het: 
-je wordt toegevoegd aan een app waarin het Bonkelaarhuis hulpvragen stelt 
-je kunt eenvoudig aangeven of je beschikbaar bent voor de klus, datum & tijdstip  
-Vrijwilligers van de Noodhulp Sliedrecht blijven aan het Bonkelaarhuis verbonden zodat we 
ook voor toekomstige nood een hulpvraag aan je voor kunnen leggen. 
 
 

Ben je enthousiast geworden? 
Neem dan contact op met de Coördinatoren Noodhulp; Esther Kentie en Anne de Jong. 
Te bereiken via het Bonkelaarhuis. Telefoon 0184 – 420539 
e.kentie@welzijnswerksliedrecht.nl 
a.dejong@welzijnswerksliedrecht.nl  
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