Oproep vrijwilligers Klussendienst
Doel van Stichting LETS Ruilwinkel Schiedam:
LETS Ruilwinkel Schiedam is een Ruilwinkel waar je via een puntensysteem artikelen en
diensten kan ruilen. Het maatschappelijke doel is om mensen bij elkaar te brengen zodat men
meer bij elkaar betrokken raakt en een aantal mensen uit hun isolement worden gehaald.
Wederkerigheid hierbij is dus een belangrijk onderdeel. Iedereen vanaf 18 jaar kan er aan mee
doen.
Inmiddels hebben wij zo’n 30 vrijwilligers die dagelijks met veel plezier aan de slag gaan. LETS
Ruilwinkel Schiedam is laagdrempelig voor iedereen. De klant staat voorop en nemen dan ook
de tijd voor hen. We hebben een grote koffietafel in het midden van de winkel die op
maatschappelijk gebied een grote rol speelt.

Functieprofiel / Werkzaamheden

Mensen in kwetsbare situaties help je met allerhande klusjes om hun leven weer wat meer op
orde te brengen. Denk aan opruimen of ordenen van spullen. Je helpt bij het inpakken van
dozen of sjouwt meubelen. Jouw werkzaamheden geven zowel letterlijk als figuurlijk weer
ruimte. Je kunt uiteraard zelf aangeven wat je wel en wat je niet graag doet.
De mensen die je helpt, hebben soms gevoelens van schaamte. Zij zijn door bepaalde
levensgebeurtenissen of lichamelijke klachten niet meer in staat om de klus zelf uit te voeren.
Je kunt je inleven in hun situatie en hebt er geen oordeel over. Dit helpt hen weer om samen
de klus te klaren.
Je werkt samen met een gezellige ploeg vrijwilligers en verhuist soms hele inboedels wanneer
mensen zijn overleden bijvoorbeeld. Wij mogen hun spullen dan in onze winkel plaatsen.
Mensen met een kleine beurs kunnen deze krijgen via ons puntensysteem. Ook jij mag hier
gebruik van maken.
Een klus duurt minimaal 2 en maximaal 6 uur. Je hoort vooraf hoelang de klus ongeveer gaat
duren. Hoe meer mensen met een klus willen helpen hoe sneller het soms ook geklaard kan
zijn. Je krijgt bij ons begeleiding en coaching als je dat nodig hebt. Je kunt gratis trainingen bij
ons volgen. En natuurlijk ontmoet je onze andere leuke vrijwilligers voor een gezellig bakje
koffie en een praatje. Ben je enthousiast en wil jij als oproepvrijwilliger bij ons aan de slag?
Reageer dan op deze klus en wij nemen contact met je op.

