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Stel/gezin, 25-35 jaar
Alleenwonende, m/v

Timon kan al ruim 35 jaar bouwen op een omvangrijk netwerk van betrokken en geïnspireerde
vrijwilligers. Zij zijn bij uitstek de mensen die jongeren het ‘gewone leven’ voorleven.
Begeleid Wonen
Wanneer een jongere toe is aan zelfstandig leven maar dit nog niet lukt, vormen de Begeleid Wonen voorzieningen van Timon een
beproefde springplank richting zelfstandigheid. In Houten biedt Timon jongeren een veilige plek om begeleid te wonen in onder andere
Woongroep Hollandsspoor Zuid.
In de woongroepen van Timon wonen gezinnen met of zonder kinderen en alleenstaanden, die op vrijwillige basis een veilige plek willen
bieden aan jongeren en jongvolwassenen. Deze jongeren krijgen in de woongroep de kans om zelfstandigheid te leren. Een professional
van Timon zorgt voor ambulante begeleiding.

Wil jij gewoon jezelf zijn in een ongewone omgeving?
Ons type vrijwilliger:
• heeft passie voor jongeren
• is een tikkeltje stoer
• houdt van dynamiek
• is gastvrij, maar niet grenzeloos
• is idealistisch én realistisch
Gezien de samenstelling van de groep gaat onze voorkeur uit naar een stel of gezin in de leeftijd van ongeveer 25-35 jaar en een
alleenwonende man of vrouw.

Woongroep Holandsspoor Zuid
Onze woongroep is gehuisvest in Houten. Een gezonde, veilige en groene omgeving waar mensen zich thuis voelen en ontspannen kunnen
wonen. Vaste momenten binnen de woongroep zijn onze gezamenlijke maaltijden, feestdagen en verjaardagen. Daarnaast klussen we
regelmatig in en rondom de woongroep en gaan we ieder jaar een weekend weg. Voor het gezin is er een driekamerappartement
beschikbaar. Voor de alleenwonende is er een tweekamerappartement beschikbaar.

Motivatie en inspiratie
De motivatie en inspiratie om hulp te bieden vindt Timon in de christelijke levensovertuiging. De hulp die geboden wordt is algemeen: in die
zin dat iedere jongere of ouder, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. De levensovertuiging van iedere
hulpvrager wordt ten volle gerespecteerd.

Wil jij goede buur worden?
Check deze link voor het aanmeldformulier. Vragen? Neem contact op met de vrijwilligerscoach.

Nieske Heutink, vrijwilligerscoach
030 - 694 00 70
vrijwilligers@timon.nl

www.timon.nl/vrijwilligers
timondichterbij

@timondichterbij

