
Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken? 
Lees dan deze folder en meld je aan! 

Verbreed je horizon bij  
Levantogroep vrijwilligers

Pluk de dag. Het klinkt zo simpel. Maar dat 
is het soms niet.  
Psychiatrische of psychosociale problemen kunnen het lastig maken om van het 
leven te genieten. Om de dagelijkse dingen te doen. Om méé te doen. Daarom zijn de 
LEVANTOgroep vrijwilligers er: om het leven soms net even wat lichter te maken.



Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken?
Wij zijn op zoek naar mensen die het leven van een ander wat aan -
ge namer willen maken. Om de eenzaamheid te doorbreken, iemand 
te helpen bij het zetten van nieuwe stappen en het weer op eigen 
benen staan. 

Ook jij kunt helpen!
Sta je open voor anderen? Houd je van een uitdaging en kun je goed 
initiatief nemen?
Dan kun je op verschillende manieren een handje helpen. Dat kan  
in een één-op-één relatie, maar ook in een groep. Je kiest zelf het 
vrijwilligerswerk dat bij jou past. Dus wil je:
• iets leuks ondernemen met een cliënt of op bezoek gaan bij de 
 ander thuis;
• iemand helpen met een praktische vraag; 
• een handje meehelpen op één van de woonlocaties of extra 
 aandacht geven aan de bewoners;
• voor een korte klus, of voor langere tijd aan de slag?

Dan kijken we graag samen met jou naar het vrijwilligerswerk dat bij 
je past!

Wat bieden wij?
We kijken zorgvuldig naar jouw talenten en interesses en de vraag van 
de cliënt of woonlocatie. Op basis daarvan maken we een zorgvuldige 
match. Daarnaast krijg je van ons:
• individuele begeleiding;
• onkostenvergoeding;
• ongevallen- en WA verzekering; 
• vrijwilligersbijeenkomsten.



Wij kijken samen met jou 
naar het vrijwilligerswerk 
dat bij je past!



Zie jij het wel zitten?
Ga dan naar onze website en meld je aan via ons 
inschrijfformulier:  
Klik op ‘Ik wil vrijwilliger worden’ op de startpagina van 
www.levantogroep.nl.
Je kunt ons natuurlijk ook eerst even bellen of mailen:
E  vrijwilligerswerk@levantogroep.nl
T  043-362 15 67  (dinsdag en donderdag 
 tussen 9:00 en 15:00)
P  Postbus 712, 6130 AS Sittard
W  www.levantogroep.nl 

Wil je onze digitale Update ontvangen? 
Meld je dan aan op www.levantogroep.nl/wie-we-zijn/
aanmelden-nieuwsbrieven


