Over Estinea
Estinea ondersteunt circa 1.000 mensen met een (verstandelijke) beperking in
de Achterhoek en Twente. Zo’n 750 medewerkers en 400 vrijwilligers zetten zich
dagelijks in voor hun levensgeluk. Hoe een gelukkig en waardevol leven eruit ziet is
voor iedereen anders. Wij helpen mensen met een beperking om hun eigen keuzes
te maken en ondersteunen hen bij wonen, leren en werken. Zo gewoon en zo
zelfstandig mogelijk.
Wij werken in de gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,
Enschede, Haaksbergen, Hengelo (Ov.), Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek
en Winterswijk.

Een sterke samenleving
Bij Estinea geloven we in de kracht van een sterke samenleving. Een samenleving
waarin mensen er voor elkaar zijn en iets voor elkaar willen betekenen. Daar
dragen wij graag ons steentje aan bij. Wij stimuleren iedereen om een bijdrage
te leveren: familie, vrienden en buren. Maar ook mensen met een (verstandelijke)
beperking zelf. Zij doen op hun eigen manier en in hun eigen tempo mee en kunnen
daarbij ook écht iets voor anderen betekenen.

Vrijwilliger worden?
Ben je nieuwsgierig geworden en overweeg
je om vrijwilligerswerk bij Estinea te doen?
Neem dan contact met ons op.
We vertellen je graag meer.

Vrijwilliger worden.
Iets voor jou?
Herenstraat 21, 7121 DA Aalten
Postbus 248, 7120 AE Aalten

T 088 49 50 500
F 088 49 50 550

E info@estinea.nl
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Vrijwilliger worden.
Iets voor jou?
Mireille fietst graag. Elke vrijdagochtend
trekt ze erop uit voor een ‘rondje
Achterhoek’. Ze geniet van de frisse lucht
en vindt het heerlijk om de wind door haar
haren te voelen. Na afloop is er altijd tijd
voor een kopje koffie in haar favoriete
café. Mireille geniet daar bijzonder van.
Maar zij kan dit niet alleen, daarom gaat
vrijwilliger Jan elke week met haar mee.
Op de duofiets. Jan is fietsfanaat en vindt
het heerlijk om zo de tijd in te vullen die is
ontstaan toen hij minder ging werken.
Berend, Koen en Lars willen graag leren
koken. Twee keer per maand zijn ze samen
in de weer met potten en pannen en maken
ze een nieuw gerecht. Daarna smullen
ze van hun zelfgemaakte maaltijd. De
mannen genieten van hun gezamenlijke
kookavonden, die enthousiast
worden begeleid door vrijwilligster
Dorien. Zij vindt het fijn om haar
kookkunsten over te brengen op
Berend, Koen en Lars, zodat zij zelf
voor hun ouders kunnen koken als
die op bezoek komen.

Levensgeluk
Mireille, Berend, Koen en Lars kunnen
dankzij Jan en Dorien doen wat zij heel
graag willen. Estinea ondersteunt circa
1.000 mensen met een (verstandelijke)
beperking die niets liever willen dan dat:
gewoon meedoen in de samenleving. Maar
dat kunnen ze niet altijd alleen. Daarom zijn
zij én wij blij met al die mensen die helpen.
Naast Dorien en Jan hebben we nog zo’n
400 vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen
die zich enthousiast inzetten voor het
levensgeluk van mensen met een beperking.
Door net dát extraatje te bieden waar
familie en begeleiders niet aan toekomen.

Maatwerk
Ook bij jou in de buurt wonen mensen met
een beperking die wel wat extra steun
kunnen gebruiken. Wij kennen hun wensen
en vragen en brengen je graag in contact.
Vrijwilligerswerk is altijd maatwerk. We
gaan daarom eerst in gesprek over je
wensen en mogelijkheden. Je geeft aan
wanneer, hoe regelmatig, en wat voor
soort vrijwilligerswerk je wilt doen. Dat kan
variëren van wekelijks een uurtje zwemmen
of koffie drinken tot elke maand een keer
in de tuin werken of één keer per jaar een
uitje organiseren. Vrijwilligerswerk kun je
overdag, ’s avonds en in de weekenden
doen. Misschien heb je wel een hobby die
je op een leuke en leerzame manier kunt
inzetten. Er is heel veel mogelijk.

Waardevol
De inzet van een vrijwilliger is heel
waardevol. Met de aandacht en steun die jij
geeft, kan iemand met een (verstandelijke)
beperking doen of leren doen wat hij
of zij zelf graag wil. Bovendien maak
je als vrijwilliger zijn of haar wereld en
sociale netwerk letterlijk groter. Daardoor
ontstaan soms weer nieuwe kansen om
mee te doen in de samenleving. Ook voor
jezelf is vrijwilligerswerk bij Estinea een
waardevolle en rijke ervaring. Je ontmoet
nieuwe mensen, kunt jezelf ontwikkelen en
draagt écht iets bij aan de samenleving.

Wat bieden wij
Estinea vindt het belangrijk dat vrijwilligers
hun werk met plezier – en hopelijk voor
langere tijd – doen. Daarom maken we
heldere afspraken, die we vastleggen in

een vrijwilligersovereenkomst. Daarnaast
kun je altijd rekenen op professionele
ondersteuning en als dat nodig is scholing.
Je ontvangt twee keer per jaar het Estinea
magazine en kunt gratis lid worden van
de personeelsvereniging. Een keer per jaar
organiseren we een vrijwilligersavond.
Onkosten die je maakt, worden vergoed.

Wat vragen wij
Eigenlijk verwachten we vooral een flinke
portie enthousiasme. Want mensen die
enthousiast en gemotiveerd zijn, blijven
graag komen. Wel vragen we je om
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
in te leveren. Deze kun je op papier of
elektronisch aanvragen. Estinea kan je
hierbij helpen en vergoedt ook de kosten.
Vrijwilligerswerk brengt een morele
verplichting met zich mee, het is niet
vrijblijvend. De mensen met wie je een
relatie opbouwt, kijken erg uit naar je
komst. Ze rekenen op je en wij ook.

