
Vacature: Gastvrouw/gastheer mantelzorgcafé 
4 á 5 keer per jaar organiseert Mantelzorg Wageningen een mantelzorgcafé. Deze 
hebben diverse doeleinden bijvoorbeeld informatief of ontspanning. Bij deze 
mantelzorgcafé’s is de ondersteuning van gastvrouwen waardevol, omdat zij 
bijdragen aan de persoonlijke aandacht van de bezoekers.  Zij begeleiden en 
ondersteunen bij activiteiten van Mantelzorg Wageningen. Dit houdt afhankelijk 
van de activiteit in: het klaarzetten van stoelen en tafels, het ontvangen, plaatsen 
en wegwijs maken van de gasten, het serveren van thee/koffie, persoonlijke 
aandacht geven en gesprekken voeren en na afloop helpen met opruimen. U 
werkt samen met een ervaren gastvrouw. 
 
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger met een positieve instelling, die 
communicatief vaardig is. De duur van het vrijwilligerswerk is zo’n 2,5 uur en de 
data zijn ruim van te voren bekend. Verder vinden we het belangrijk dat u 
affiniteit heeft met mantelzorgers of er voor open staat om dit te leren.  
De locaties van de mantelzorgcafé’s zijn in Wageningen, maar kunnen verschillen 
denk aan de Willemshoeve, de Wielewaag, Rumah Kita of het 
Heerenstraattheater. Elke vrijwilliger ontvangt een basistraining voor 
zorgvrijwilligers van 2 dagdelen. Na de basistraining volgen nog specialisaties 
passend bij de functie. U ontvangt goede inhoudelijke begeleiding door een 
professional van Mantelzorg Wageningen; 
    
Naam van de organisatie:  
Mantelzorg Wageningen Solidez 
Adres:  Rooseveltweg 408  
Postcode/woonplaats:  6707 GX Wageningen 
Contactpersoon voor de vrijwilligers: Madelon Siep    
Telefoon:  0317-468818 of 06-23031648 
E-mail: m.siep@solidez.nl  
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