Wat pak jij
vandaag
succesvol aan?

Rozet is er voor alle
inwoners van Arnhem en
omgeving. Voor inwoners
met verschillende
achtergronden,
leeftijden en interesses.
Als partner in de stad
op maatschappelijkeconomisch vlak,
willen we persoonlijke
ontwikkeling voor
iedereen mogelijk maken.
Dit doen we met taal,
kunst en erfgoed. Samen
met de Arnhemmers en
organisaties ontwikkelen
we culturele en educatieve
activiteiten dichtbij, in de
stad en in de wijken.

In Rozet bibliotheek Presikhaaf loopt het project Geheugensteun. Dit is een fysieke plek voor
iedereen die nieuwsgierig is naar alles wat met het geheugen te maken heeft. Het biedt een
actuele selectie aan uitleenmaterialen (informatie en ervaarmaterialen), informatie van lokale
organisaties en denk- en doe-programmering rondom het begrijpen, trainen en stimuleren van
het eigen geheugen of het geheugen van een naaste. Het heeft een informatieve functie om
alle bezoekers de juiste informatie te kunnen geven en ze door te verwijzen naar de juiste plek.
Vanaf november start een inloopspreekuur Dementie op dinsdagmiddagen in samenwerking
met MVT en SWOA.

Voor inloopspreekuren van
Geheugensteun zijn we op zoek naar
vrijwilligers
GEZOCHT
Vrijwilligers die gemotiveerd zijn om informatie te verstrekken over dementie en de ziekte van
Alzheimer. En die beschikbaar is om op dinsdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur het inloopspreekuur in
Rozet Presikhaaf te bemensen.
Als vrijwilliger help je met het vormgeven van dit project Geheugensteun. Daarnaast ben jij het
gezicht van de fysieke plek in de bibliotheek Presikhaaf voor Geheugensteun. Je kunt zelfstandig
werken, bent klantgericht en hebt affiniteit met alle doelgroepen die te maken hebben met het
geheugen.
DNA
• Zelfstandig kunnen werken
• Beschikbaar op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur
• Affiniteit met de doelgroep en de ziekte
• Klantgericht
WAARDERING
• Begeleiding vanuit MVT en SWOA
• Een plezierige en inspirerende omgeving
• Samenwerking met andere vrijwilligers
• Een gratis bibliotheekabonnement
• Kerstattentie
• Reiskostenvergoeding
REACTIE
Wil je meer weten? Voor informatie is Gabriëlle Epskamp bereikbaar op 06 19413396.
Jouw reactie kun je sturen naar Talentspot@rozet.nl Wij kijken uit naar je reactie!

