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VVVVrijwilliger aan het woordrijwilliger aan het woordrijwilliger aan het woordrijwilliger aan het woord    

 

“Als je vier gezonde kinderen hebt, en daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor, 

gaat normaal gesproken zo’n instelling volkomen langs je heen. Het toeval wilde 

dat ik een keer bij SEIN kwam en toen was ik zo onder de indruk dat ik ter plekke 

besloot om, als ik wat meer vrije tijd zou krijgen, deze mensen te komen helpen.” 

 

“Als ik er vandaan kom, heb ik altijd een blij gevoel. Het doet mij enorm goed iets 

voor deze mensen te betekenen.” 
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Heeft u nog tijd over voor Heeft u nog tijd over voor Heeft u nog tijd over voor Heeft u nog tijd over voor     gezelligheid?gezelligheid?gezelligheid?gezelligheid? 

Onze cliënten welOnze cliënten welOnze cliënten welOnze cliënten wel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

VR I JW I L L I G E R SWERK  B I J  S E I N  
 

 

 

 



Wat is Wat is Wat is Wat is Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)    
SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en 

dagbesteding en onderwijs aan mensen met (vermeende) epilepsie. Mensen die 

zorg ontvangen van SEIN hebben vaak moeilijk behandelbare vormen van 

epilepsie en verwante aandoeningen. Tevens verricht SEIN wetenschappelijk 

onderzoek naar (epilepsie)aanvallen en slaapstoornissen.   

 

Op de locaties Meer en Bosch in Heemstede, De Cruquiushoeve in Cruquius en 

Fonteinkruid in Zwolle zijn diverse woonvoorzieningen voor mensen met epilepsie 

en een lichamelijke en/of verstandelijke handicap die niet zelfstandig kunnen 

wonen. Veel van onze cliënten die hier wonen komen niet of nauwelijks in 

aanraking met de maatschappij. Dat wil overigens niet zeggen dat bij velen van 

hen de behoefte om contact met anderen te hebben niet bestaat. Integendeel, ze 

vinden het juist vaak heel prettig iemand te hebben waarmee ze een persoonlijke 

band aan kunnen gaan. 

 

Vrijwilligers gezochtVrijwilligers gezochtVrijwilligers gezochtVrijwilligers gezocht    
Daarom zoeken wij vrijwilligersvrijwilligersvrijwilligersvrijwilligers, die regelmatig iemand willen bezoeken om mee 

te praten, te wandelen of boodschappen te doen. 

 

Ook hebben we behoefte aan begeleidingsvrijwilligersbegeleidingsvrijwilligersbegeleidingsvrijwilligersbegeleidingsvrijwilligers,,,, die twee tot vier keer per 

maand mensen willen begeleiden naar hun ontspanningsactiviteiten, zoals 

muziekavonden, optredens en zomerfeesten. Deze activiteiten worden 

georganiseerd door onze afdeling recreatie en zijn meestal in de avonduren of 

het weekend.  

 

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid 

om iemand bij het zwemmen of 

paardrijden, bij de kinderboerderij of 

in de koffieshop te ontmoeten. 

 

Vrijwilligers gaan als niet-werknemer 

een vrijwillige, onverplichte relatie 

met ons aan. Als vrijwilliger maakt u 

deel uit van onze organisatie en 

raakt u betrokken bij de mensen die 

hier wonen en werken. Daarom kan 

vrijwilligerswerk vanzelfsprekend niet 

als vrijblijvend worden gezien en 

ervaren. Het maken van wederzijdse 

afspraken is een voorwaarde voor 

een goede samenwerking. 

 

 

Onze cliëntenOnze cliëntenOnze cliëntenOnze cliënten 
Bij SEIN wonen zo’n 400 mensen voor een langdurige periode. Zij hebben allemaal  

epilepsie. Daarbij hebben veel mensen een verstandelijke handicap en/of een 

lichamelijke handicap. Wij streven ernaar hun een goed ‘thuis’ te bieden, wat 

zoveel mogelijk de "normale" situatie benadert.  

    

    
    

Wat bieden wij u? Wat bieden wij u? Wat bieden wij u? Wat bieden wij u?  
♦ Een brede keuze aan vrijwilligerswerk waaruit u persoonlijke voldoening kunt 

halen. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden, of u nu twee 

uur per week of twee keer maand wilt komen.  

♦ Een prettige werksfeer en ruimte voor creatieve ideeën. 

♦ Collectieve WA- en ongevallenverzekering. 

♦ Onkostenvergoedingen. 

♦ Lidmaatschap van de personeelsvereniging. 

♦ Jaarlijkse bijeenkomst in de vorm een evenement. 

 

Belangstelling?Belangstelling?Belangstelling?Belangstelling? 
Heeft u belangstelling gekregen en zin om iets van uw tijd te investeren in 

vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met onze coördinator vrijwilligerswerk, 

Debbie Korporaal. Zij kan antwoord geven op al uw vragen. 

 

De coördinator is te bereiken op telefoonnummer: 023 558 8791, per e-mail: 

dkorporaal@sein.nl of schriftelijk: 

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland 

Afdeling: Vrijwilligerswerk 

Postbus 540 

2130 AM  Hoofddorp 

 




