
  
 
 

Vrijwilligers gezocht voor huisbezoekproject ‘Meedoen in Zeist’  
 
De gemeente vindt het belangrijk dat het goed gaat met ouderen in Zeist. Het is onze wens dat ouderen 
kunnen genieten van hun oude dag, gelukkig zijn en weten waar ze terecht kunnen voor activiteiten of 
hulp. 
 
De pandemie die is veroorzaakt door het coronavirus heeft soms ingrijpende gevolgen. Anderhalve meter 
afstand houden van elkaar, (tijdelijke) sluiting van horeca, theaters en bioscopen, niet op bezoek gaan bij 
mensen met een kwetsbare gezondheid, openbaar vervoer mijden etc. De genomen maatregelen 
beïnvloeden veel aspecten van het dagelijks leven. 
 
Huisbezoekproject 75+  
Om deze reden is de gemeente Zeist met meerdere organisaties een initiatief gestart om ouderen boven 
de 75 jaar thuis te bezoeken. De bezoeken worden gedaan door getrainde vrijwilligers. Tijdens het 
bezoek wordt gevraagd hoe het gaat en of er eventuele behoeften en wensen bestaan. Na het 
huisbezoek wordt het Magazine ‘Meedoen in Zeist’  achtergelaten. Dit magazine staat bordevol met 
inspirende verhalen en mogelijkheden.  
 
Naast  het huisbezoek bieden we ook andere opties aan voor persoonlijke contact, bijvoorbeed samen 
een wandeling maken, afspreken op een locatie in de wijk, telefonisch of digitaal contact.  
 
Vrijwilligers gezocht 
Het project start in januari 2021. We zijn op zoek naar enthousiast mensen die in gesprek willen gaan met 
ouderen op allerlei manieren (huisbezoek, telefonisch etc.). Zie voor meer informatie de complete 

vacaturetekst of bezoek deze site: https://bit.ly/2Gvpkgv 
 
Over ons 
Dit initiatief betreft een samenwerking van de volgende organisaties: Gemeente Zeist, MeanderOmnium, 
KBO-PCOB, Algemene seniorenvereniging Zeist, Vrienden van het Binnenbos, GGD regio Utrecht , 
Unicum huisartsenzorg, Het Bezinningshuis, Samen voor Zeist, Humanitas afdeling Heuvelrug, Het Gilde,  
werkplaats seniorencoach, Stichting Vier het Leven, Kerk en Samenleving, De Zonnebloem en Centrum 
voor Levensvragen   
 
Meer informatie of interesse?  
Neem contact op met Elice Schut sociaal werker MeanderOmnium via e.schut@meanderomnium.nl of 
bel: 06- 361 266 68.  

https://bit.ly/2Gvpkgv

