Gezocht:

Vrijwilligers voor de daklozenopvang
De NoiZ is een 24-uursopvang in Utrecht. Dakloze mensen kunnen hier terecht voor een
bed, een veilige plek en een maaltijd. Zo komen ze tot rust en kunnen ze werken aan hun
herstel. De beheerders zijn zelf ook dakloos geweest.

Wat ga ik doen?
Als vrijwilliger draai je minimaal 1 keer per week één van deze diensten:
•

Ontbijt: van 07:30 tot 14:00 uur
Jij zet het ontbijt klaar. Daarna ruim je alles op, doe je de afwas en dek je de tafel voor de lunch.
Natuurlijk eet jij een boterham mee.

•

Schoonmaak: van 10:00 tot 14:00 uur
Samen met de gasten zorg je ervoor dat de opvang er netjes uitziet. Je veegt, dweilt of maakt
de douches en toiletten schoon. Daarna schuif je aan bij de lunch.

•

Kok: van 15:30 tot 21:00 uur
Jij bereidt een verse, warme maaltijd voor 25 tot 30 personen. Daarna maak je de keuken
schoon. Uiteraard eet jij gezellig mee.

•

Gastheer of -vrouw: van 18:00 tot 22:00 uur
Leg jij makkelijk contact? Dan is dit echt iets voor jou! Als gastheer of -vrouw maakt een praatje
met onze gasten. Ook bedenk je leuke activiteiten zoals een spelletjesavond.

Wat vragen jullie van mij?
Nadat je bent ingewerkt, kun jij zelfstandig werken. Heel belangrijk: je komt op tijd! Ook vind je het
leuk om aan het werk te zijn.

Wat krijg ik ervoor terug?
•
•
•
•

Je kunt langzaam wennen aan ‘gewoon’ werken.
Je leert nieuwe vaardigheden en kunt doorgroeien naar beheerder.
Je ontmoet nieuwe mensen met wie je gaat samenwerken.
Je krijgt een kleine vergoeding per dienst + een lunch of warme maaltijd.

Waar kan ik terecht met vragen?
Bel of mail ons en vertel welke dienst jou leuk lijkt.
T : 030 251 72 80
M : hhdnoiz@tussenvoorziening.nl
A : Keulsekade 37 in Utrecht

