
Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunt 
u ervoor kiezen om ingezet te worden als 
algemeen vrijwilliger, bij mensen met 
dementie, als sociale netwerkversterker en/of 
in de palliatieve terminale fase (thuis of in het 
hospice).

U bent 
• 18 jaar of ouder
•  geïnteresseerd en betrokken bij mensen
•  een goede luisteraar
•  flexibel & geduldig
•  in staat tot zelfreflectie
•  tenminste 1dagdeel per week beschikbaar
•  bereid om trainingen bij te wonen

De Brug biedt u 
•  een warme organisatie met persoonlijke
 aandacht voor iedereen
•  zinvolle bezigheid voor uw medemens 
•  individueel contact in de eigen omgeving
•  introductie bijeenkomst en mogelijkheden  
 tot  het volgen van relevante cursussen
•  gezellige bijeenkomsten
•  professionele begeleiding
•  vergoeding van de onkosten. 

Vanwege een toename van de vraag en
natuurlijk verloop zijn wij zijn voortdurend
op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Neem gerust geheel vrijblijvend contact 
met ons op.

De Brug Vrijwilligersorganisatie
Lienaertsstraat 159
6164 GH Geleen
T.  046 - 458 10 66   /   06 - 834 37 896
E. info@thcdebrug.nl 

Of kijk op www.thcdebrug.nl

De Brug is aangesloten bij de landelijke 
koepelorganisaties: 

Als sterven dichtbij komt

Vrijwilliger bij De Brug, 
iets voor u?

Wenst u meer informatie?

www.facebook.com/DeBrugVrijwilligersorganisatie



Over ons  Voor wie?Wat wil De Brug? 

Er zijn als het er om gaat

Sterven hoort, net als geboren worden bij het
leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar het is 
zwaar als u of uw dierbare te horen heeft
gekregen dat het einde nabij is. U wilt natuur-
lijk samen het best mogelijke uit de laatste 
periode halen.

De goed opgeleide vrijwilligers van De Brug, 
aangesloten bij de landelijke Vereniging Pallia-
tieve Terminale Zorg (VPTZ), kunnen u daarbij 
ondersteunen. 
Zij bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan 
degenen die gaan sterven en diens naasten.
De vrijwilligers zijn er voor u als het er echt om
gaat.

De meeste mensen willen het liefst in hun eigen 
vertrouwde omgeving worden verzorgd en 
sterven. Voor naasten is het zorgen voor een on-
geneeslijke zieke een dankbare maar ook zware 
taak waardoor ze zelf vaak niet meer toe komen 
aan kleine, leuke of belangrijke dingen. 
De inzet van een vrijwilliger geeft wat ruimte 
voor deze zaken. 

De VPTZ-vrijwilligers van De Brug kunnen er 
aan bijdragen dat u:

•  zolang mogelijk thuis kunt blijven
•  even uw verhaal kwijt kunt
•  begeleiding en ondersteuning krijgt
•  uw mantelzorger wat ruimte krijgt voor 
 andere zaken 

Inzet van een vrijwilliger kan per direct

Aan de inzet van een vrijwilliger zijn geen 
kosten verbonden. Onze vrijwilligers zijn aan-
vullend op de formele zorg en verrichten geen 
medische, verpleegkundige of huishoudelijke 
taken.

De Brug is er voor iedereen die ondersteuning 
nodig heeft. De Brug biedt meer dan een goed 
gesprek, een luisterend oor en een helpende 
hand. Wij helpen mensen die hulp nodig heb-
ben en ondersteunen de mantelzorger.
Wij staan graag belangeloos en deskundig 
voor u klaar.

De hulp van een vrijwilliger kan worden ge-
boden in de thuissituatie, bijv. bij iemand die 
in de palliatieve terminale fase van het leven is.
Vrijwilligers van De Brug vervullen ook een
belangrijke rol in het hospice Daniken.

De Brug levert haar diensten in de gemeenten: 
Beek, Sittard-Geleen en Stein en voormalige 
gemeente Schinnen.
In Echt-Susteren verlenen wij alleen palliatieve 
zorg.


