Vrijwilligers vacature
Alzheimer Café Zuidoost
4 uur – 8 uur per maand

Alzheimer Café
In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en
belangstellenden maandelijks (10x per jaar) samen. Tijdens de informele
bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën
en ervaringen uitwisselen. Daarnaast is er op deze manier ook contact met
lotgenoten.
De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen
bezoekers onder genot van muziek en een drankje ervaringen, tips en ideeën met
elkaar delen.
Het trefpunt is altijd de 1ste donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 (rekening
houden met iets vroeger aanwezig zijnen iets later blijven) in het Henriette Roland
Holsthuis.
Het team
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de vrijwillige werkgroep van het
Alzheimer Trefpunt, waar zowel professionals als vrijwilligers deel van uitmaken.
Vanuit MaDi is er de maatschappelijk werker die het Café, de vrijwilligers en de
werkgroep coördineert. Er vinden regelmatig overleggen plaats om de gang van
zaken en ontwikkelingen te bespreken.
Als gastvrouw (m/v) maakt u deel uit van het Alzheimer Café team, samen met
andere gastvrouwen (m/v), de coördinator en de gespreksleider. U maakt de zaal
voor aanvang klaar voor het Alzheimer Café, u ontvangt de bezoekers, en helpt hen
verder. U serveert tevens drankjes en eventueel hapjes. Na afloop brengt u de zaal en
de keuken weer in de oorspronkelijke opstelling terug. Aansluitend aan het Alzheimer
Café is er een korte evaluatie met het AC-team.
De functie
1. Gastvrouw/gastheer


Ontvangen en welkom heten bezoekers





Drankjes/hapjes aanbieden aan bezoekers
In gesprek gaan met bezoekers over de gang van zaken en hun ervaringen
Bezoekers stimuleren hun vraag te stellen of de vraag doorspelen

Wat breng je mee?
Om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende
kennis en eigenschappen:









Affiniteit met Alzheimer
Kennis van de sociale kaart van Amsterdam (met name van Amsterdam Zuidoost)
Goede spreek en schrijfvaardigheden (Nederlands, een tweede taal is een pre)
Goede (interculturele) communicatievaardigheden
Representatief
Spontaan
Betrouwbaar
Flexibel

Wat bieden wij:





Een leerzame en afwisselende werkomgeving
Jaarlijks een fantastisch diner georganiseerd door Alzheimer Trefpunt
Onkostenvergoeding (reiskosten etc.)
1x per jaar een vrijwilligersuitje

Solliciteren?
Wil je solliciteren? Graag ontvangen we dan je cv + korte motivatiebrief via vrijwilligers@madizo.nl
Inlichtingen?
Kijk voor meer informatie over MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen op onze website:
www.madizo.nl . Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Caroline de Jong
(vrijwilligerscoördinator) via 020-3141618.

