
Je talenten inzetten 
voor anderen? 

Word vrijwilliger bij Amsta!

Een passie 
voor mensen?

Bent u enthousiast geworden? 
U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek:

Nieuw-West: Ansje Visser ans.visser@amsta.nl 06 – 285 10 101
Oud-West: Edwin Abbenhues e.abbenhues@amsta.nl 06 – 285 10 103
Centrum en Oost:  Laurie Kuipers l.kuipers@amsta.nl 06 - 535 90 894 

U kunt zich ook aanmelden via www.amsta.nl
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Dankzij de inzet en betrokkenheid van 
vrijwilligers kunnen veel bewoners 
binnen Amsta leuke activiteiten 
ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het  
ondersteunen van muzikale activiteiten, 
helpen met koken, assisteren bij 
stoelyoga of activiteiten voor de LHBT-
afdeling. Er zijn veel mogelijkheden.

Tijdens een gesprek zoekt u samen  
met de coördinator vrijwilligerswerk 
naar een plek die het beste bij u past. 
Wij houden natuurlijk rekening met  
uw talenten en vaardigheden. U bepaalt 
hoeveel tijd u wilt besteden als  
vrijwilliger. 

Wij bieden bijzondere ontmoetingen, 
een prettige werksfeer, goede 
begeleiding, de mogelijkheid trainingen 
te volgen, reiskostenvergoeding en 
verzekering tijdens het vrijwilligerswerk.

Maak het 
verschil voor 

een bijzon-
der mens

Vrijwilliger 
bij Amsta
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