Ook als

vrijwilliger
ben je hier van harte
welkom!

Wat doen we in het Inloopcafé?
We schenken koffie, thee en daar serveren we graag iets
lekkers bij.
Cliënten en medewerkers gebruiken hier hun lunch en
ze drinken hun koffie, thee of melk. We maken maandag
een kopje soep, dinsdag een gezonde hap en donderdag
verzorgen we een happy hour.
We verwijzen klanten naar de kunstuitleen of naar andere
diensten die we in Centrum 31 leveren.
Kortom: we zijn het gezicht van Centrum 31!
We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om hierbij een
handje te helpen. In de keuken, bij het boodschappen doen,
bij het inschenken van drankjes. Ben jij die stille kracht? Die
oh zo belangrijke steun in de rug van de cliëntbegeleider?
We wachten op je!
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Toos
Noom, via 072–5751000, of mail haar:
toos.noom@esdege-reigersdaal.nl.

www.centrum31.st-er.nl
Bickerstraat 31
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