
  

Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? 
Heb je gemiddeld 2 uur per week/2 weken 
tijd? Carinova Vrijwillige 
Thuiszorg bemiddelt vrijwilligers voor 
mensen die zelfstandig wonen en wel wat 
één op één aandacht kunnen gebruiken, 
maar niet kunnen terugvallen op iemand uit 
eigen omgeving. Deze mensen hebben een 
beperking, dementie, chronische ziekte of 
kunnen wel wat hulp gebruiken bij de 
administratie.  

 

Tijdens de informatieavond zijn de 
coördinatoren van Carinova Vrijwillige 
Thuiszorg aanwezig en zijn er vrijwilligers 
die graag hun ervaringen met je willen 
delen.  

 

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom 
vrijblijvend langs tijdens de informatieve 
avond.  

Meld je voor 2 oktober aan via 0570-518181 
of vrijwilligethuiszorg@carinova.nl 

Van 30 september tot 7 
oktober is er het “Kom 
Erbij Festival” in het 
kader van Week tegen 
Eenzaamheid. 

INFORMATIEAVOND 
4 oktober 
19:00 – 20:30 uur 
H.G. Gooszenstraat 10 
7415 CL Deventer 
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