
Vrijwilligers  gezocht
Tevens Stage  & 
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• Als vrijwilliger maak je kennis met de bijzondere (binnen)wereld 
van de bewoners van Midgard..                                         Ze 
treden je eerlijk en direct tegemoet en kunnen je zo af en toe 
een spiegel voorhouden.
Voor de bewoners ben je ‘de verbinding’ met de buitenwereld. 
Niet alleen door de verhalen die je vertelt, maar ook door 
buiten Midgard een stuk te gaan wandelen, of te fietsen of in 
de manege samen paard te rijden.

• Dankbaar en zinvol werk. Twee werelden komen samen.

• Lijkt het je wat, wil je meer informatie ?                                                 
Neem dan contact op met vrijwilligers coördinator Loes 
Waanders: l.waanders@midgard.nl

• Bezoekadres
De Regenboog 50
1747 GW Tuitjenhorn

t 085 - 210 01 06
f 0226 - 39 69 60
e info@midgard.nl
www.midgard.nl

Midgard

mailto:l.waanders@midgard.nl
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Gezelligheid

Met elkaar koffiedrinken, wie vindt dat nou niet leuk.

Op diverse groepen is men opzoek naar vrijwilligers die in 
het weekend samen met de medewerkers dit willen 
verzorgen.                                                                                         
Koffiezetten, gezellig keuvelen en helpen daar waar nodig.

Het gaat maar om een uurtje per week, maar o zo fijn als 
er wat extra handen aanwezig zijn.

Maar ook voorlezen, zingen of muziek maken is een 
welkome afwisseling voor bewoners.

Lijkt het je wat?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Keuvelen is fijn

Koffiedrinken
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Technische dienst

Handige klussers gezocht
Midgard heeft een eigen Technische dienst.                                   
Er zijn vaste werkzaamheden die dagelijks moeten worden 
uitgevoerd, maar ook adhoc komen er veel taken voorbij.

De Technische dienst is een heerlijke werkplek voor 
vrijwilligers, stagiaires, werkervarings medewerkers en 
leerwerkers.

Ben je handig en wil je werkervaring opdoen?                      
Dit kan bij ons op maandag, dinsdag en woensdag.

Interesse in temperaturen /rapporteren zwembad, 
legionella preventie en of keuringen verrichten NEN3140?

Kom eens een keertje kennismaken onder het genot van 
een kopje koffie met onze mannen en vrouw van de 
Technische dienst.

Teamwork
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Paardrijden

Sport
Voor de Jorisgroep zijn we opzoek  naar een vrijwilliger die 
op de vrijdagmiddag een uurtje zou willen paardrijden 
met een bewoner.                                                              
Samen op de tandemfiets er heen, 10 minuten fietsen  en 
de bewoner loopt dan ongeveer een half uur rondjes in de 
manege.                                                                                    
Na afloop een kopje koffie en een sapje drinken. Kennis 
van autisme is een pre maar niet echt noodzakelijk.                 
De bewoner kan soms wat druk zijn in zijn enthousiasme, 
maar hij zal geen vlieg kwaad doen.                                    
Als het spannend wordt kan hij je armen even stevig beet 
pakken en er in knijpen. Rustig blijven, recht voor hem 
gaan staan en duidelijk zeggen wat je van hem verwacht is 
dan soms even nodig. Hij gaat al vele jaren heel graag 
paardrijden en hij beleeft daar veel plezier aan. De 
bewoner heeft (sinds kort) geen medicatie en hij is niet 
epileptisch 

Wie durft het aan?
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Mijn maatje

Maatje gezocht

Voor 2 bewoners van Lilia 4 zoeken wij vrijwilligers die in 
het weekend af en toe met hen iets leuks zou willen doen.

We zijn opzoek naar iemand die duidelijk en stevig in zijn 
of haar schoenen en iemand die met de wisselende buien 
van de bewoner om kan gaan.      

Het kan gaan om wandelen/fietsen, een ochtendje / 
/middagje er op uit, naar de kringloop, ergens 
koffiedrinken, lunchen of een musea bezoeken. 

Structuur is voor beide bewoners belangrijk.

Een 1 op 1 momentje voor de mannen.
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Onze huishoudelijke dienst

Sinds ruim een jaar zijn onze huishoudelijk dienst 
medewerkers gediplomeerd. Want, schoonmaken is een 
vak en vraagt zeker op Midgard veel aandacht.

Inmiddels hebben wij diverse stagiaires en 
werkervaringsmedewerkers gehad, die samen  met een 
vaste collega dit mooie vak hebben geleerd.

Juiste gebruik van materialen en middelen, correct 
doseren, letten op veiligheid, diverse methodieken, arbo 
technisch verantwoord werken, het hoort er allemaal bij.

Natuurlijk ben je als vrijwilliger van harte welkom als je 
van schoonmaken houdt, maar juist voor werkervarings-
medewerkers biedt de opgedane kennis en ervaring 
mogelijkheden richting de arbeidsmarkt.

Lekker schoon en fris Werkervaringsplaats
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Zwemmen

De Appelboom

Midgard heeft een eigen therapeutisch zwembad waar de 
kinderen van ons o.a. kinderdagcentrum de Appelboom 
wekelijks met veel plezier gebruik van maken.

Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om 
hierbij de vaste begeleiders van de Jonathan-groep te 
ondersteunen. 

Zelf meezwemmen en spelen, hoe leuk is dat?

Er wordt elke week gezwommen op donderdag en vrijdag 
ochtend.

Kom gerust eens langs om kennis te maken met de 
begeleiders en de  kinderen.

Lekker ontspannen en plezier maken
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Gezellig

Theehuis De Koperen Koning
Ruim twee jaar is Midgard de trotse eigenaar van 
een prachtig theehuis. Een geweldige gelegenheid 
voor bewoners om samen  met begeleiding, ouder 
of vrijwilliger neer te strijken op het terras en 
samen te genieten van ons heerlijke ijs of taart uit  
uit eigen bakkerij.

Het theehuis is ook in het weekend open en  
inmiddels hebben ook veel buren uit de omgeving 
deze geweldig plek ontdekt en organiseren we 
met regelmaat speciale acties zoals hightea’s , 
diverse workshops en verzorgen wij verjaardagen.

Lijkt het je leuk om af en toe tijdens zo'n speciale 
weekend-actie te helpen in de voorbereiding, de 
bediening etc.?                                                                                            
Dan zijn we opzoek naar jou! Ook  stagiaires & 
werkervaring- medewerkers zijn van harte 
welkom.

We maken er en feestje van!



TREY
Research

Heerlijk ontspannen

DUPLA
Dupla biedt huifbedpaardrijden aan meervoudig gehandicapten. 
Dit doet zij in haar prachtige accommodatie in Barsingerhorn.

Midgard gaat 3 x per week met bewoners paardrijden bij Dupla.                                                                                                                            
Dit is op de dinsdag, woensdag en vrijdagochtend.

We gaan met onze eigen bus erheen en hoewel we vaste 
vrijwilligers hebben die chauffeuren en begeleiden, zijn we 
opzoek naar nieuwe vrijwilligers, die bij afwezigheid van de vaste 
vrijwilliger, willen invallen.

Daarnaast is het kinderdag-centrum opzoek naar een vaste 
begeleider op de woensdagochtend.                                                   
Je bent nooit alleen, er gaat altijd professionele begeleiding 
mee.                                                                                                                         
Lijkt het je leuk om inval-chauffeur te worden?                                       
Dan verzorgen wij dat je hier een certificaat kunt behalen. Ook  
voor deze functie zijn werkervaring-medewerkers welkom. 

Durf jij het aan?
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De Linnenkamer

In de Linnenkamer van Midgard is het dagelijks een drukte van 
belang.                                                                                                               
Vuil wasgoed wordt om 8.00 uur bij de groepen opgehaald en 
ligt s ’avond weer schoon in de kasten.                                               
De lakens en dekbedden besteden we uit , maar het 
persoonsgebonden wasgoed, thee- en handdoeken verzorgen 
we zelf.                                                                                                                     
Per week gaat er ongeveer 1750 kilo wasgoed doorheen!

De Linnenkamer is een heerlijke werkplek, voor re-integratie, 
stagiaires, werkervaringsmedewerkers en vrijwilligers.

Lijkt het jou leuk om in dit facilitaire proces mee te gaan?        
Kom dan gerust eens een keertje met ons kennismaken.                     
Dagen en tijden zijn in overleg. 

Tot gauw!

11

Alles weer schoon 
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De Mispa is op zoek naar .....

De bewoners van woongroep de Mispa zijn opzoek naar 
een vrijwilliger die in het weekend een paar uur in de 
ochtend of middag (in overleg) bij hen een activiteit wil 
ondernemen.                                                                                      

Het gaat hierbij om activiteiten zoals bakken, knutselen, 
nagels lakken, boekje lezen, een extra wandeling of 
gewoon wat extra aandacht geven.   

Wie lijkt het leuk om de bewoners van de Mispa wat 
gezelligheid te bieden in het weekend?                                                      
Er is altijd een woonbegeleider aanwezig.

Gezelligheid
12
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Wat extra aandacht

https://www.sclera.be/nl/picto/cat/31/p/9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Energie gezocht

Voor een levenslustige jongeman zijn wij dringend opzoek 
naar een vrijwilliger die intensieve dingen met hem wil 
ondernemen zoals wandelen, fietsen, hardlopen, zwemmen, 
voetballen, naar de klimduin etc.                     

Het zou goed voor de jongeman zijn, als hij zijn wereld kan 
vergroten door buiten Midgard dingen te kunnen 
ondernemen. 

De jongen kan niet praten, maar begrijpt alles wat je zegt. 

Heb jij nog wat energie over?

13

Wie vergroot zijn wereld?
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Groen moet je doen .....

Midgard heeft een prachtig groot terrein, waar 
bewoners heerlijk kunnen wandelen, op een bankje in 
de zon zitten en genieten van de mooie natuur.                                             

Het terrein wordt onderhouden door medewerkers, 
bewoners en vrijwilligers. 

Vind je het leuk om lekker buiten te zijn en mee te 
helpen in het groen?  Dan ben je van harte welkom.         

Werken in de natuur is helend.                                              
Deze plek is naast vrijwilligers ook  interessant voor 
stagiaires, re-integratie en werkervarings-medewerkers.

Groene vingers 

Lekker buiten werken
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Zaterdagavond

Op zaterdagavond zijn er regelmatig concerten op 
Midgard.                                                                                                      
Veel vrijwilligers gaan hierheen met bewoners.                            
Maar er zijn ook nog bewoners die niet kunnen gaan 
omdat er niet voldoende begeleiding is.       

Wie vindt het leuk om samen met een bewoner 
hiernaartoe te gaan? 19.00 – 20.00 uur.                                                                                         

U doet de bewoners er een groot plezier mee.                                                                                 

Samen genieten

15

Lekker uitgaan op Midgard
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Wandelaars gezocht

Wandelen is leuk en gezond. Hoe heerlijk om samen met je 
vaste vrijwilliger een rondje te wandbeen op het mooie 
terrein van Midgard. Even in het zonnetje zitten en een 
bezoekje aan de dierenweide is al een heerlijk uitje voor 
onze bewoners.  Voor diverse groepen zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die zich hiermee willen verbinden.

Jonas Oost zoekt bijvoorbeeld een vrijwilliger voor een 
jonge autistische man met epilepsie, die graag 1x in de 2 
weken een rondje gaat wandelen.

Maar ook het Elliashuis is voor 2 bewoners opzoek naar een 
vrijwillige wandelaar.

Tevens willen we graag  onze woensdagochtend wandelclub 
in ere herstellen en kunnen daar zeker ook vrijwilligers bij 
gebruiken.

Wie durft zich te (ver)binden?
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Lekker  wandelen

https://www.sclera.be/nl/picto/cat/31/p/9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Lekker  & gezond koken

De keuken van Midgard

De centrale keuken van Midgard neemt een belangrijke 
plaats in binnen onze gemeenschap.

Dagelijks zijn de medewerkers in de weer om rond 17.00 
uur een verantwoorde maaltijd klaar te hebben voor 
onze bewoners.

De keuken is een gewilde werkplek voor stagiaires en 
werkervaringsmedewerkers die affiniteit hebben met 
koken.                                                                                              
Maar ook vrijwilligers die dit leuk vinden zijn van harte 
welkom. 

Werkdagen en tijden altijd in overleg.

Samen genieten

https://www.sclera.be/nl/picto/cat/31/p/9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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De dierenweide van Midgard

Weekend vrijwilligers gezocht

Een aantal medewerkers van Midgard hebben 3 jaar 
geleden de stap gezet om op vrijwillige basis een 
dierenweide  op te zetten voor Midgard.

Dit bleek een groot succes. Alle dieren zijn 2e hands, wat 
betekent dat ze uit de opvang & asielen komen of 
opzoek waren naar een nieuw thuis.                                            
Inmiddels hebben we 4 lieve ezels, eigenwijze kippen, 
prachtige duiven, knuffel konijntjes en 3 schattige 
varkentjes.   

Een werkplaats heeft zich verbonden met de dieren en 
verzorgen de dieren van maandag t/m vrijdag.                                                                                 
In het weekend is de vrijwilligers groep aan zet.                                                   
Om de beurt verzorgen zij op zaterdag en zondag de 
dieren. Het zou fijn zijn als we deze groep kunnen 
vergroten.                                                                                                                   

Dierenliefde 

https://www.sclera.be/nl/picto/cat/31/p/9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Buschauffeur

Chauffeurs gezocht

Midgard heeft 3 eigen bussen die intensief 
gebruikt worden.

Natuurlijk voor de wekelijkse vaste activiteiten 
maar ook voor uitstapjes of voor een bezoek aan 
het ziekenhuis e.d.

We zijn opzoek naar vrijwilligers die van autorijden 
houden en bereidt zijn om op onze kosten een bus 
certificaat te halen.

Graag zetten we jou dan op onze invallijst, want 
met regelmaat komen wij chauffeurs te kort.                  
Zeker nu de vakantieperiode ook voor onze 
vrijwilligers er weer aankomt, kunnen we wel wat 
versterking gebruiken. 

Mogen we op jou rekenen?

https://www.sclera.be/nl/picto/cat/31/p/9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Jaarfeesten

Onze Jaarfeesten

Jaarfeesten en Midgard: die horen bij elkaar. 
De grote jaarfeesten, die Midgard viert, zijn
verbonden met de vier seizoenen: Pasen met de
lente, Sint Jan met de zomer, het Michaelsfeest met
de herfst en Kerstmis met de winter. Daarnaast zijn
er nog een aantal jaarfeesten die daartussen of in
combinatie met de grote jaarfeesten gevierd worden.

De organisatie van deze jaarfeesten zijn verdeeld
over de groepen, maar extra hulp op dergelijke
dagen zijn altijd van harte welkom.
Lijkt je dit leuk, wil jij je niet vastleggen, maar mogen
we jou bellen of je in de gelegenheid bent? Geeft je
dan op, dan nemen we je op in onze flexpool
activiteiten en jaareesten.

Gedenken, Danken en Vieren

https://www.sclera.be/nl/picto/cat/31/p/9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Vragen zijn welkom

Niets gevonden?

Mocht er in dit vacatureoverzicht niets voor jou 
bijzitten maar zou  je toch graag bij Midgard als 
vrijwilliger, stagiaire of werkervarings- medewerker 
aan de slag willen of heb je vragen?

Schroom dan niet en neem gerust contact met ons 
op.                                                                                                        
Graag vertellen we je meer over onze bijzondere 
instelling.

Geheel vrijblijvend

https://www.sclera.be/nl/picto/cat/31/p/9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

