
De vrijwilligers van de Zonnebloem Maastricht, afdeling Scharn, Limmel, Nazareth 

zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers!! 

 

 

 

 

WIE WIL SAMEN MET ONS ACTIEF BEZIG ZIJN VOOR ONZE GASTEN? 

Onze afdeling maakt deel uit van de Zonnebloem regio Maastricht, die uiteraard ook  weer deel 

uitmaakt van de nationale Zonnebloem. De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een 

lichamelijke beperking. Hun wereld ziet er vaak heel anders uit omdat ze niet zo maar even de deur 

uit kunnen gaan om naar de stad of ergens op bezoek te gaan, of naar de film of naar het theater. 

Gewoon deelnemen aan de maatschappij! Simpele dingen die het leven een beetje kleur geven en 

die wíj zonder nadenken gewoon kunnen doen! 

De vrijwilligers van de Zonnebloem kunnen hun dag een beetje kleur geven door op bezoek 

te gaan en samen een kopje koffie/thee te drinken, samen een wandelingetje te maken, 

samen naar de markt te gaan of samen naar de stad. 

Wij van de afdeling Scharn, Limmel, Nazareth vormen een kleine groepje vrijwilligers dat volop 

plannen heeft voor allerlei activiteiten. Wij willen graag het bezoekwerk aan onze gasten gaan 

uitbreiden. Ook hebben wij plannen voor het aanbieden van meer kleinschalige activiteiten in een 

gezellige ruimte, waarin wij gasten kunnen ontvangen en samen een kopje koffie/thee kunnen 

drinken, samen een spelletje kunnen doen, kunnen handwerken of gewoon gezellig samen kunnen 

zijn. Ook grotere groepsaktiviteiten kunnen hopelijk binnenkort weer worden geregeld: denk aan 

bijeenkomsten met Pasen, Kerst, dagtochten, een barbecue e.d. We zijn ook bezig met het regelen 

van digitale workshops en deelname aan Zonnebloemvakanties. 

Kortom: plannen hebben wij genoeg, maar niet genoeg handjes. Hebben wij jouw interesse 

misschien gewekt, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. In een persoonlijk 

kennismakingsgesprek kunnen wij uiteraard meer vertellen en jouw vragen beantwoorden. 

Misschien ben jij dan een van onze nieuwe vrijwilligers? Jij maakt dan niet alleen ons blij maar vooral 

onze gasten.  

Neem contact op met ons bestuurslid bezoekwerk Truus Brandt (06 29384275; e-mailadres 

bbrandts@home.nl). Zij zal graag met jou kennis maken en je meer vertellen over ons. Je kunt 

uiteraard zelf aangeven hoeveel tijd jij eraan wilt besteden en welke activiteiten jouw interesse 

hebben. 

Graag tot ziens!! 

Lenie, Lia, Marie-Louise, Miep, Truus, Selly en Ilse 

de vrijwilligers van de afdeling Scharn, Limmel, Nazareth 

 

 

 


