
 

   Talentvolle vrijwilligers! 

Ligt jouw hart in de zorg en wil jij écht met voldoende tijd en persoonlijke 

aandacht zorgen? In Huize Graveland gaan wij dit mogelijk maken. Elke 

dag gaan wij ons inzetten, met een warm toegewijd team, om het leven 

van onze bewoners zo optimaal mogelijk te maken.  

Onze bewoner ervaart Huize Graveland als zijn of haar “thuis”.                                                                                                                            

Kwalitatief goede zorg en de daarbij behorende professionaliteit is voor 

Huize Graveland een begrip.   

Bij al onze activiteiten staan betrouwbaarheid, het Christelijk geloof, 

betrokkenheid en professionaliteit centraal.                             

Ouder worden doen we in Huize Graveland samen. Daarom zoekt Huize 

Graveland vrijwilligers die zich in willen zetten voor onze bewoners en 

activiteiten.  

Een breiclub opzetten, een wandelmaatje worden, voorlezen, koken, 

muziek maken, ander werk of andere mooie activiteiten. Iedereen kan 

meedoen. Met een klein gebaar maak je al een groot verschil.  

Je bent bij Huize Graveland van harte welkom! 

In Huize Graveland wonen 18-21 mensen met geheugenproblematiek 

en/of somatische problematiek die niet meer zelfstandig thuis kunnen 

wonen. Huize Graveland is een kleinschalig christelijk woon-

zorgcentrum.                                                                                         

In Huize Graveland nemen de bewoners hun eigen meubilair en 

leefgewoontes mee en past de zorg zich aan de bewoner aan. Daardoor 

kunnen onze bewoners hun leven verder leven en zoveel mogelijk eigen 

keuzes maken.  



 

Hierin kan jij als vrijwilliger het verschil maken.  

Bij al onze activiteiten staat betrouwbaarheid, het Christelijk geloof, 

betrokkenheid en professionaliteit centraal.  

● Betrouwbaarheid, omdat we een transparante, duidelijke en 

heldere organisatie zijn. We maken waar wat we beloven en bij 

Huize Graveland geldt afspraak is afspraak. 

● Christelijk geloof, omdat wij geloven dat God de mens naar Zijn 

beeld geschapen heeft. Als ''beelddrager'' van God is ieder 

mens uniek en kostbaar, verdient respect en bescherming.  

● Betrokkenheid, omdat we midden in de samenleving staan. We 

willen dichtbij onze cliënten staan, maar ook hun familie en 

vrienden, de buurt en (zorg)instellingen. Samen zorgen we zo 

voor een vertrouwde woon en leefomgeving voor onze 

bewoners. 

● Kwalitatief hoogwaardige zorg, is een onderdeel van de 

professionaliteit. Dit leveren we dagelijks met goed opgeleide 

werknemers en ervaren vrijwilligers die de eigen levensstijl en 

individuele wensen van een ieder waarderen én respecteren 

Huize Graveland is gevestigd in het voormalig gemeentehuis te 

Bleskensgraaf. In het dorp zijn onze bewoners een bekend straatbeeld. 

We gaan vaak met elkaar naar buiten: een visje halen op de markt, 

fietsen langs de Graafstroom of een terrasje pakken. Binnenshuis doen 

we activiteiten zoals muziek, bewegen en heeft het Christelijke geloof 

een prominente plek in onze dagelijkse activiteiten.             

Als zorgondernemers wonen wij, Paul en Sabine Feenstra, dichtbij Huize 

Graveland en zijn we voor onze medewerkers een vast aanspreekpunt.    

          



 

Help ouderen in Huize Graveland met vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in Huize Graveland, zij maken uitjes mede 

mogelijk, geven waardevolle en persoonlijke aandacht en organiseren 

vele activiteiten. Word je vrijwilliger bij ons, dan zet je je samen met ons 

en het zorgteam actief in voor ouderen. 

Bij ons ben je als vrijwilliger een zorgtalent in het zorgteam. 

Wij zoeken betrokken, enthousiaste vrijwilligers van 18 jaar en ouder die 

makkelijk contact leggen, behulpzaam en alert zijn.  

We beloven je een bijzonder moment met dankbare ouderen!                                                                                                                            

Wat zou jij als vrijwilliger graag willen betekenen voor Huize Graveland?                                                                                                           

Als vrijwilliger besluiten we samen waar jij je talent voor wilt inzetten, wat 

je precies voor Huize Graveland wil betekenen.  

Het team dat elke dienst voor onze bewoners klaar staat, bestaat uit vier 

of vijf medewerkers overdag, en drie tot vier medewerkers in de avond, 

aangevuld met stagiaires en de vrijwilligers. Het huishoudelijk team vult 

deze bezetting nog aan. Je bent onderdeel van het gehele team. 

Het geven van warme zorg is voor elk van onze medewerkers het 

uitgangspunt. Werken in Huize Graveland is afwisselend en uitdagend, 

doordat een medewerker alles doet wat nodig is in alle voorkomende 

diensten. 

 

 

 

 

 



 

Neem contact met ons op! 

Kortom, heb jij hart voor ouderen en zoek jij een baan als vrijwilliger 

waar je kan zorgen met plezier en zingeving?                                   

Stuur dan je CV en een korte motivatie naar info@huize-graveland.nl  

Heb je vragen? Neem dan contact op met Paul en Sabine Feenstra via 

06-1087 3142 

Bekijk ook onze website: www.huize-graveland.nl 

facebookpagina https://www.facebook.com/huizegraveland/ 

Instagram: https://www.instagram.com/huizegraveland/ 
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