
Onze vrijwilligers maken het verschil!
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met een beperking. Zij maken het 
verschil! Zij geven onze cliënten - kinderen, jongeren en volwassenen - zelfvertrou
wen, zorgen voor plezier en ontspanning en dragen bij aan hun zelfstandigheid. Bij 
Stichting SIG/STG Vrijwiljigershulp & Mantelzorg zijn meer dan 200 vrijwilligers actief.

Vrijwilligster Diana Nadema is gastouder voor Mila, die in het Idnderwoonproject van 
de SIG woont. “Mila komt eens in de vier a zes weken een dagje bij ons thuis. Ik haal 
haar op en breng haar weer terug. Als ze wat meer gewend is, blijft ze misschien een 
heel weekend, maar aan logeren is ze nu nog niet toe.” Diana ziet al wel hoe Mila 
groeit bij de persoonlijke aandacht.die ze dat ene dagje bij haar krijgt. “Het geeft zó 
veel voldoening om te zien hoe blij en vrolijk een land wordt van dit beetje aandacht. 
Daar doen we het voor.”

Waardering
Vanuit SIG/STG krijgt Diana alle benodigde input en feedback om Mila een fijne dag 
te bezorgen. “We ervaren als gastgezin veel betrokkenheid en waardering van SIG en 
STG”, vertelt ze. Ze noemt het directe contact met de persoonlijk begeleider van Mila, 
de mogelijkheid - voor alle vrijwilligers - om cursussen of trainingen te volgen en 
ook de ontmoetingsbijeenkomsten met andere vrijwilligers. "Het is fijn om onderling 
ervaringen uit te wisselen. Je leert ook van elkaar.”

Wil jij ook verschil maken en wat 
betekenen voor onze cliënten?
Meld j e aan bij vrijwilligers @ sig.nu, bel 0251- 257857 of scan de QR-code.
Wij zorgen samen voor een passende match.
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Vacatures voor vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn actief in de 
hele organisatie: in gezinnen, bij zelf
standig wonende cliënten, op onze 
woonvoorzieningen, bij onze dagbe
steding, bij het vervoer van cliënten 
en bij (buurt) activiteiten en evene
menten, zoals een spelletjesavond.

• Vervoersvrijwilligers
Met een SIG-bus cliënten naar dag
besteding brengen en ophalen

• Gastgezinnen
Een dag of weekend een cliënt/logé 
in je gezin

• Individuele maatjes
Een activiteit ondernemen met een 
cliënt, zoals een spelletje, wandeling 
of bioscoopbezoek

• Groepsactiviteiten
Begeleiden van een spelletjesavond 
in het nieuwe Siggy Theater in 
Beverwijk
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Stichting SIG: www.sig.nu
Telefoon: 0251 - 257857
E-mail; vrij wiltigers^sig.nu
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