
 

DE MATCH VAN JE LEVEN? 
Dagcentrum Dijlehof wil thuiswonende ouderen een zinvolle dagbesteding, sociale contacten en 

aangename momenten in een huiselijke en veilige sfeer aanbieden.   

Bezoekers kunnen ’s morgens opgehaald en ’s avonds terug naar huis gebracht worden per minibus.  

Dit vervoer wordt georganiseerd dankzij een groepje vrijwilligers. Zonder deze enthousiaste mensen 

zou de werking van het dagcentrum in het niets vallen. Daarom zijn wij op zoek naar:  

 

Een vrijwillige chauffeur 
personenvervoer Dagcentrum Dijlehof 

Zoek jij een passende tijdsinvulling waarmee je echt iets kan beteken voor anderen? 

Wil jij als vrijwilliger graag je steentje bijdragen aan een boeiende werking? 

 

De uitdaging 

✓ Je begeleidt de bezoekers van het dagcentrum op een veilige en vriendelijke manier van en naar huis. 

✓ Je start met een degelijke opleiding waarin je o.a. leert hoe je de lift van het busje gebruikt, hoe je best 
met rolwagens rijdt en die correct in het busje positioneert. 

✓ Je past je aan het ritme van de ouderen aan, begroet en helpt hen steeds op een respectvolle wijze. 

✓ Je bent alert en geeft de nodige informatie door aan de medewerkers van het dagcentrum. 

Wie ben jij ?  

✓ Je hebt een groot hart voor ouderen, bent van nature vriendelijk en geduldig. 

✓ Je beschikt over een rijbewijs B. 

✓ Je spreekt vlot Nederlands. 

✓ Je bent flexibel.  
 
Aanbod 

✓ Je wordt dagelijks met open armen ontvangen door de bezoekers en krijgt zeer veel dankbaarheid terug. 

✓ Je komt terecht in een warm team met de nodige begeleiding door onze medewerkers. 

✓ Je rijdt een ochtend (8-10u) en/of een avondrit (15u30-17u30), samen bekijken we hoe vaak per week 
dit voor jou kan en welke dagen het nodig is. 

✓ Je krijgt een vergoeding als betaalde vrijwilliger. 

 
Is er een match? 

Heb je interesse? Wil je meer weten? Wil je een kijkje komen nemen ? 

Aarzel niet, maak een afspraak en neem vandaag nog contact met ons. 

Mail je kandidatuurstelling naar de nore.ramakers@dijlehof.be 

Want we hebben jou nodig en kijken naar je uit! 
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