Vrijwilligers VACATURE :

Voor deze vacature is het prettig
wanneer u

Verhalenvertellers
voor wandelingen in de natuur

• Spontaan bent en prima kunt
inspelen op de diverse
interesses en karakters binnen
de (doel)groep;
• Goed een verhaal kunt
overbrengen;
• Open staat voor improvisatie;
• Houdt van natuur, cultuur en
historie
• Goed ter been bent en beschikt
over vervoer (fiets, auto) om de
diverse landgoederen te kunnen
bereiken;
• Samen met een andere
verhalenverteller eventueel
afwisselend, wekelijks aanwezig
kunt zijn gedurende een periode
van 10 weken voorjaar en 10
weken najaar (donderdag) of 26
(maandag of dinsdag)
bijeenkomsten;

Bewegen in de natuur is heerlijk!
Heel graag willen ons aanbod van natuurwandelgroepen uitbreiden.
Daarom zijn we met spoed op zoek naar “verhalenvertellers” die het leuk
vinden een wandelgroep te begeleiden en onderweg te vertellen over de
omgeving.
Zorggroep Solis en IJssellandschap hebben de handen ineen geslagen,
handen die vanuit het verleden al aan elkaar verbonden zijn door onze
gemeenschappelijke 750-jarige (!) geschiedenis. Samen hebben we het
programma Natuurlijk Bewegen (2 x 10 weken in voor- en naseizoen) & de
beweegprogramma’s DOET en BAS (voor mensen met
geheugenproblemen) opgezet. Deelnemers wandelen op de landgoederen
van IJssellandschap. Bewegen in de natuur is heerlijk en we vinden dat
iedereen daartoe de kans moet hebben!
Voor iedereen!
Iedereen die wil kan deelnemen aan de natuurwandelingen op
donderdagochtend. Specifiek voor cliënten met geheugenproblemen zijn de
groepen DOET en BAS gestart. Deelnemers van deze groepen worden per
bus opgehaald en richting Nieuw Rande of Landgoed De Haere gebracht.
Hier wachten vrijwillige begeleiders, verhalenverteller en een wandeltrainer
of fysiotherapeut de cliënten op. Na een lichte warming- up wordt er een
ronde gewandeld met onderweg enkele oefeningen én met mooie verhalen
over de omgeving (natuur en cultuur).
Wandelingen met een verhaal
Wandelen is heerlijk en als de wandelingen nog worden aangevuld met
mooie verhalen over de omgeving dan is dat van toegevoegde waarde voor
de beleving en het cognitieve vermogen van de deelnemers. De
enthousiaste wandelaars genieten écht met volle teugen en hebben zelf ook
vaak mooie verhalen en herinneringen die ze delen. De verhalenvertellers
vertellen onderweg over de plek, het landschap, de natuur, of meer
algemeen over bijvoorbeeld de seizoenen of het weer. Ook is er een aantal
vrijwilligers die de deelnemers waar nodig tijdens het wandelen en de
oefeningen ondersteunt.
Per groep lopen er ca. 10 – 15 personen mee. De wandelingen duren ca. 1
uur en gaan in dusdanig tempo dat kranige ouderen met een rollator ook
mee kunnen lopen.

Naast grote waardering kunt u
natuurlijk ook van ons
verwachten:
• Inwerkperiode en
achtergrondinformatie die nodig
is alsmede introductie
IJssellandschap en Zorggroep
Solis;
• Een jaarlijkse bijeenkomst met
alle vrijwilligers binnen de
stichting;
• Kleding (jack),
• De nieuwsbrief;
• Reiskostenvergoeding
autokosten a 19 cent per
kilometer;
• Vrijwilligersverzekering via
gemeente Deventer.
• Een kerstborrel en –pakket.
Heeft u interesse of vragen
neem dan contact op met:
IJSSELLANDSCHAP
Jet Nieboer
j.nieboer@ijssellandschap
0570-63 59 55
www.ijssellandschap.nl

