NIEUW
Kookvrijwilligers m/v
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die houden van koken.
In het hospice wordt er door gasten in de avond warm gegeten. Dit wordt op dit moment
verzorgd door de gastvrouw in combinatie met zorgvrijwilligers. Omdat dit soms lastig
combineren is en omdat wij (het bereiden van) de maaltijd hierdoor niet in het gedrang
willen laten komen, gaan wij starten met een nieuwe groep vrijwilligers: kookvrijwilligers.
Als kookvrijwilliger start je om 15 uur en inventariseer je allereerst wie de gasten zijn
in huis, wat hij / zij nog wel of niet kan eten en bespreek je met gasten ideeën voor de
maaltijd. Ook het mee-eten van naasten van onze gasten is mogelijk. Daarna gaat de
kookvrijwilliger zelf de maaltijd verzorgen. Hij / zij doet hiervoor zelf verdere inkopen,
verzorgt in de woonkeuken van het hospice de maaltijd etc. Doel is dat de gasten, waar
dit nog mogelijk is, kunnen genieten van een warme maaltijd en dat er ruimte gegeven
kan worden aan naasten om mee te eten. Een ‘gewone en smakelijke maaltijd’ staat
hierbij centraal. De kookvrijwilliger verzorgt dit alles tot en met het brengen van de
maaltijd bij de gasten. Als vrijwilliger heb je natuurlijk contact met de gasten, maar dit
staat niet centraal. Dit is in eerste instantie de taak van de zorgvrijwilligers.
Hospice De Luwte is een hospice waarbij wij een sfeer zoals-thuis nastreven. Dit houdt
ook in dat het een keuken is zoals thuis. In het hospice is het soms heel druk, soms erg
rustig. Van alle vrijwilligers en dus ook de kookvrijwilliger vraagt het om te kunnen gaan
met diverse situaties en rust te kunnen bewaren in huis.
Wat vragen wij van een kookvrijwilliger?
-

Minimaal eens per week een kookdienst van 15 tot uiterlijk 19 uur. Minimaal eens
per maand tevens een dienst in het weekend en ook tijdens allerlei feestdagen
actief zijn.

-

Je houdt van koken! Daarnaast kun je meedenken en rekening houden met wat er
voor onze gasten mogelijk is qua eten.

-

De situatie in het hospice kan steeds verschillend zijn. Dit vraagt
zelfstandigheid, samenwerking en meebewegen van al onze vrijwilligers

-

Een open en respectvolle houding naar gast en naasten

Interesse? Mail naar w.mout@deluwte .nl je gegevens zodat wij contact met je op
kunnen nemen.

