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Mensen die aan kanker lijden, hebben tijdens en na 
hun behandeling nood aan een rustige omgeving  
en voldoende ondersteuning. Om uiteenlopende 
redenen kan de thuissituatie van sommige patiënten 
niet aan deze noden voldoen. Voor deze patiënten 
werd Zorghuis Limburg opgericht. In dit huis  
gelegen midden in de mooie Limburgse natuur 
kunnen patiënten tot rust komen. Zorghuis Limburg 
biedt hen een tweede thuis totdat zij klaar zijn om 
terug naar huis te keren. Tijdens hun verblijf  
worden zij omkaderd door een team van betrokken 
en enthousiaste vrijwilligers.   Wil je graag één van deze  

 vrijwilligers bij Zorghuis  
 Limburg worden?
Er is dag in, dag uit (en ook 's nachts) een vrijwilliger 
voor onze vier gasten aanwezig in het Zorghuis. We 
zoeken vrijwilligers die deze permanentie verzorgen 
en wekelijks een vaste shift (van vier uren of een 
nacht) invullen. Daarnaast zoeken we vrijwilligers 
die sporadisch oproepbaar zijn. 

 Wat verwachten we van jou?
Als permanentievrijwilliger bied je een luisterend 
oor en spring je bij waar nodig. De taakinhoud is 
afhankelijk van het moment waarop je wenst ingezet 
te worden. Mogelijke taken zijn het verwelkomen 
van nieuwe gasten, eten koken, huishoudelijke werk 
verrichten of een babbeltje slaan met gasten. Als 
sporadisch vrijwilliger kan je worden opgeroepen in 
geval van nood of wanneer er vraag is naar specifieke 
activiteiten. Wil je een gast vergezellen op een  
wandeling of fietstochtje? Ben je kapster en ben je 
bereid gasten een knipbeurt te geven? Of kunnen 
gasten bij jou terecht voor een gelaatsverzorging of 
massage? Ook dit is mogelijk als vrijwilliger. 

 Wat bieden we jou? 

Bij Zorghuis Limburg ondersteun je personen die 
één van de moeilijkste periodes in hun leven  
doormaken. Je verricht vrijwilligerswerk waarmee 
je het verschil maakt. De voldoening die dit werk je 
geeft is van onschatbare waarde. Verder draagt  
Zorghuis Limburg ook zorg voor vrijwilligers.  
Je wordt gecoacht/opgeleid en krijgt zo de kans jezelf 
verder te ontwikkelen. Je wordt ondersteund door je 
coördinatoren en gewaardeerd om je inzet. 

 Meer weten? 
Wil je graag meer weten over vrijwilligerswerk in  
Zorghuis Limburg? Stuur dan een mailtje naar  
info@zorghuislimburg.be.


