
Op zoek naar jou! 
 

Volgend jaar Januari starten we in hospice De Margriet weer 
de basiscursus voor vrijwilligers. Deze cursus is bedoelt voor vrijwilligers die in de palliatief terminale 
zorg werken.  

Palliatieve terminale zorg 
Palliatieve terminale zorg is zorg aan mensen die zó ziek zijn, dat zij op niet al te lange termijn gaan 
overlijden aan hun ziekte, thuis of in een hospicevoorziening. Vrijwilligers spelen een onmisbare rol 
in de ondersteuning van deze mensen  en hun naasten tijdens deze intensieve laatste levensfase.  
 

Wij zoeken jou 
Zoek je een zinvolle invulling van je vrije tijd? Ben je op zoek naar 
verdieping, of heb je een andere rede om je in te willen zetten 
voor andere mensen? Ben je zorgzaam, met een groot hart en 
heb je ook nog verantwoordelijkheidsgevoel? Dan is werken in 
hospice De Margriet misschien wel iets voor jou.  
 

Misschien denk je er al een poosje aan, maar twijfel je. Want je 
hebt helemaal nog nooit in de zorg gewerkt, kan je het dan wel? 
Durf je het? Neem gewoon eens contact op dan maken we een 
afspraak voor een informatief gesprek.  

Ons team 
We zoeken vrijwilligers, mensen die ook bereid zijn om in het weekend en op feestdagen te werken.  
In De Margriet werken vrijwilligers samen met de verpleegkundigen. Zij zorgen voor onze bewoners. 
Het team van medewerkers bestaat dus uit huishoudelijke zorg, verpleegkundigen, vrijwilligers en 
coördinatoren. Met elkaar zorgen we ervoor dat  de bewoners een zo 
aangenaam mogelijke periode in De Margriet mogen beleven. Voor de 
bewoners de laatste levensfase, waarin er afscheid moet worden genomen 
van hun geliefden, van het leven. Een moeilijke fase, maar vaak ook, mede 
door de ondersteuning in De Margriet, een hele mooie, intense fase, die de 
familie met elkaar beleeft. Het is een eer om daar bij betrokken te mogen zijn.  

 

Bent u geinteresseerd? Voor het maken van een afspraak, kunt u bellen met hospice De Margriet, of 
mailen.  

010-4747618 
coordinator@hospicedemargriet.nl.  
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