
Je bent onmisbaar! 
Word vrijwilliger 

bij De Hoop

Vrijwilligers 
bij De Hoop

 Vlissingen

 Dordrecht

Houten Veenendaal

Amersfoort

 Rotterdam

Vrijwilliger worden?
Wil jij De Hoop verder op weg helpen en van grote waarde zijn als 

vrijwilliger? Neem dan eens een kijkje op www.dehoop.org voor 

meer informatie en onze actuele vacatures. Heb je nog vragen? 

Bel ons op (078) 611 1111. 

(decem
ber 2018)



Bij De Hoop helpen we mensen op weg naar een 
nieuw leven, maar dat kunnen we niet zonder 
enthousiaste vrijwilligers die ons daarbij willen 
helpen en onze missie nog verder vorm willen geven.

Wie is De Hoop?
Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige 

wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of 

verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Vanuit onze christelijke 

geloofsovertuiging willen we meer dan ons best doen voor onze cliënten. 

Wat ga je doen?
Vind je het leuk om een stukje te wandelen met een cliënt? Wil je helpen 

met het invullen van belastingformulieren? Ga je graag mee met een cliënt 

die voor controle naar het ziekenhuis moet? Of wil je met een cliënt een 

kerk, sportclub of vereniging bezoeken? Meld je dan aan als vrijwilliger bij 

De Hoop en wees van grote waarde voor mensen die bij ons hulp hebben 

gezocht! Er zijn allerlei mogelijkheden in het hele land, bijvoorbeeld in 

Dordrecht, Vlissingen, Houten en Amersfoort. Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die affi niteit hebben en bewogen zijn 

met mensen die op weg zijn naar een nieuw leven. Als vrijwilliger stem 

je van harte in met de christelijke visie van De Hoop, waarbij je zelf ook 

een christelijke levensovertuiging hebt. Ook heb je goede contactuele 

eigenschappen en ben je bereid om te refl ecteren op je eigen handelen.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou de mogelijkheid om echt verschil te maken in de levens 

van mensen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om jouw geloof praktisch 

handen en voeten te geven. Bovendien kom je in een team terecht met 

mensen die passie hebben voor mensen én God. Als je verder wilt groeien, 

kun je bij ons trainingen en toerusting krijgen.

 “Als vrijwilliger mag ik 

cliënten aanmoedigen 

om vol te houden.”

“Ik vond het vanaf het begin 

geweldig. Sommige gasten 

durven als ze binnenkomen 

zichzelf niet eens aan te kijken 

in de spiegel. Ik knip ze, praat 

met ze en geef ze koffi e. Binnen 

een paar minuten beginnen 

ze te vertellen.”

Heleen is 
vrijwilligster op de 
afdeling Psychiatrie.

Leny is al tien jaar vrijwilligster. 
Twee keer per maand knipt ze 
cliënten bij De Hoop.


