
Hospice Bardo zoekt 
nieuwe vrijwilligers

 

Vrijwilliger voor ondersteuning thuis  

Bij een thuisinzet als vrijwilliger is de rol afhankelijk 

van de hulpvraag. Het kan gaan om puur het aan-

wezig zijn, het bieden van een luisterend oor aan 

patiënten en hun naasten en een signalerend oog 

voor wat er nodig is. 

Ophalen bloemen

Op de woensdagen bloemen ophalen bij bloemisten/ 

kwekers in de regio. De frequentie is in overleg met 

de andere vrijwilligers 1 á 2 keren per maand. 

Klusvrijwilliger

Je verzorgt op maandagen of donderdagen 

allerhande klussen in het huis, zowel technisch, 

elektrisch als timmerwerk. 

Bestelvrijwilliger

Je zorgt ervoor dat de boodschappen wekelijks 

besteld worden via een online bestelsysteem.  

Het bestellen vindt plaats op maandag, woensdag 

en vrijdag tussen 08.30 en 11.00 uur.

Tuinvrijwilliger

Samen met 4-6 andere tuinvrijwilligers zet je je 

vanaf begin maart tot november elke maandag- 

ochtend in voor het onderhoud van de tuinen  

van Bardo. 

Spreekt bovenstaande je aan en wil je je inzetten 

om anderen, die in de laatste fase van hun leven 

zijn, te ondersteunen en begeleiden? 

Je bent van harte welkom op de informatie- 

bijeenkomst op maandag 29 oktober van 19.00 tot 

21.00 uur bij Bardo, Jansoniushof 11 Hoofddorp

Kun je niet op 29 oktober en heb je 

belangstelling om vrijwilliger te worden?   

Neem dan contact op met één van onze  

Coördinatoren Vrijwilligers via tel. 020-3334725 of 

e-mail coordinatievrijwilligers@hospicebardo.nl.  

Zij nemen dan contact met je op voor een 

kennismakingsgesprek.

Vrijwilligers en beroepskrachten bij Bardo werken samen aan een optimale begeleiding  
en sfeer in de zorg rondom de laatste levensfase. De zorg die Bardo biedt, heet palliatieve 
zorg. Deze is niet meer gericht op genezing, maar op het ervaren van kwaliteit van leven.  
Er zijn verschillende rollen waarbinnen vrijwilligers actief zijn in de ondersteuning van 
patiënten en hun naasten. Lees hieronder welke rollen we momenteel zoeken. 


