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Wij zijn op zoek naar gastvrouwen m/v 
 

Hersenletsel.nl 

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio zeeland is een vereniging van en voor mensen die door 

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt met het zo 

veel mogelijk terug krijgen van de regie op het leven na het oplopen van hersenletsel. De 3 pijlers 

van onze vereniging zijn voorlichting – belangenbehartiging - lotgenotencontact. 

 

NAH-activiteiten 

Voor onze NAH-inloopochtend in Middelburg., Terneuzen en Goes zijn wij op zoek naar gastvrouwen 

m/v ter uitbreiding van ons team van vrijwilligers. Eenmaal per maand organiseren wij een NAH-

inloopochtend van 10 – 12 uur. De dag is per plaats verschillend. De activiteiten worden 

georganiseerd en/of begeleid door ambassadeurs en of gastvrouwen m/v die of zelf getroffenen of 

mantelzorger van een getroffene zijn en of affiniteit hebben met NAH. 

 

Werkzaamheden gastvrouw m/v 

- Ontvangt en begeleidt nieuwe bezoekers en zorgt voor koffie/thee  

- Informeert zo nodig de bezoeker over NAH-activiteiten in Zeeland 

- Registreert de bezoeker, int de eigen bijdrage, rekent koffie/thee af en/of zorgt voor de 

periodiek afrekening met de penningmeester van het bestuur 

- Assisteert incidenteel de vereniging met het organiseren van workshops en 

themabijeenkomsten 

 

Wij verwachten van jouw 

- Tijd: voor de NAH-inloopochtend maandelijks 4 - 6 uur 

- Aandacht en een luisterend oor 

- Een positieve instelling 

- Affiniteit met Niet Aangeboren Hersenletsel 

 

Dit mag je van ons verwachten 

-  Persoonlijke begeleiding coördinator ambassadeurs (altijd iemand om op terug te vallen) 

- Boeiende bijeenkomsten 

- Verrijkende werkomgeving 

- Persoonlijke groei en ontwikkeling 

- Zelfstandige functie waarin je je optimaal kan ontplooien 

- Maatschappelijk zinvol werk 

- Collegiaal betrokken en enthousiast team van vrijwilligers 

- Cursussen/trainingen en een reiskostenvergoeding 

 

Contact 

Wil jij meer weten over de functie van gastvrouw m/v bij onze activiteiten in Zeeland? Kom gerust 

een keer langs tijdens de NAH-inloopochtend of neem contact op met Patricia Nieuwenhuis, 

coördinator ambassadeurs in Zeeland door een mailtje te sturen naar 

ambassadeurszeeland@hersenletsel.nl 

 


