UVV
Ede
Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers van de UVV zetten zich dagelijks in voor het welzijn
van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden door ziekte,
handicap, ouderdom of eenzaamheid. Landelijk telt de UVV 7000
vrijwilligers; ruim 100 van hen zijn actief bij de afdeling Ede. Gedurende een paar uur per week bieden zij praktische hulp, ondersteuning en gezelligheid. Je kunt als UVV-vrijwilliger in Ede aan de slag
in het ziekenhuis Gelderse Vallei, bij de bloedbank, als maatje bij
iemand thuis, of in een bestuursfunctie.

Beetje ‘thuis’ in het ziekenhuis
Vrijwilligers kennen de weg in het ziekenhuis. Ze brengen bezoekers naar de juiste plek
en zorgen ervoor dat mensen zich een beetje thuis voelen. Vrijwilligers zetten zich één
of meerder dagdelen in, afhankelijk van hun voorkeur wat betreft dag, tijd en activiteit.
Vrijwilligers kunnen kiezen uit de volgende projecten:

Afdeling B2

Vroege Vogels

Afdelingen C2 Neurologie en C2 Orthopedie

Patiënten die komen voor een opname worden door de Vroege Vogel vrijwilligers naar
de desbetreffende afdeling gebracht en daar aangemeld bij het secretariaat.
Werktijden: ma. t/m vrij. van 7.00 - 9.00 uur.

Opname

Patiënten die komen voor een opname worden door de vrijwilligers naar de desbetreffende afdeling gebracht en daar aangemeld bij
het secretariaat. Werktijden: ma. t/m vrij. van 9.00 12.00 uur en ma. t/m do. van 13.00 - 14.30 uur.

Poli

Vrijwilligers lopen rond om patiënten naar de
juiste wachtruimten te verwijzen. Op verzoek van
de poli-assistenten verzorgen ze koffie en thee
voor de patiënten. Vrijwilligers kunnen tijdens hun
dienst gebeld worden om patiënten te begeleiden, bijvoorbeeld naar de nierdialyse.
Werktijden: ma. t/m vrij. van 9.00 - 12.00 uur en
ma. t/m do. van 13.00 - 16.00 uur.

Vrijwilligers helpen op afdeling B2 bij het ronddelen van koffie en thee. Daarna worden
bloemen verzorgd en een praatje gemaakt met de patiënten. Ook worden de post en
e-mails rondgebracht. Werktijden: ma. t/m vrij. van 9.15 - 11.30 uur.
Vrijwilligers verzorgen op de afdelingen de bloemen en maken een praatje met patiënten die daar behoefte aan hebben. Ook worden de post en e-mails rondgebracht.
Op C2 Orthopedie helpen vrijwilligers met het vervoer van patiënten naar en van de
operatiekamers. Werktijden: ma. t/m vrij. van 9.30 - 11.30 uur.

Boekenkar

Vrijwilligers gaan met boeken en tijdschriften bij
patiënten langs om deze uit te lenen. Ook wordt
desgewenst een praatje gemaakt.
Werktijden: ma. de even weken van 10.00 - 11.00
uur en di. de oneven weken van 10.00 - 11.00 uur.

Dialyse

Vrijwilligers krijgen patiënten toegewezen (door
de verpleegkundigen) voor een gesprekje, een
spelletje of die voorgelezen willen worden.
Werktijden: wo. en do. van 10.00 - 12.00 uur en van
15.30 - 17.30 uur.

Maatjesproject

Vrijwilligers bezoeken hulpvragers thuis om
gezelligheid te bieden. Denk aan samen een
wandeling maken, een boodschapje doen of
voorlezen aan een slechtziende. Werktijden: in
onderling overleg worden afspraken gemaakt.

Sanquin Bloedbank Ede

De vrijwilligers treden op als gastvrouw/heer. Ze zorgen ervoor dat de donoren voorzien worden van wat te drinken en eten en desgewenst iets te lezen of een praatje.
Werktijden: Er zijn vijf dagdelen waarop gewerkt wordt, di.- en wo. -middag/avond
van 12.30 - 20.00 uur en vrij. van 8.00 - 11.00 uur. In onderling overleg kan een dagdeel
worden afgesproken. De bloedbank bevindt zich in Gebouw De Pioen, Klaphekweg 40d
in Ede.

Vrijwilligerswerk bij het UVV
Vrijwilligerswerk bij het UVV heeft veel aantrekkelijke kanten. U kunt
• mensen een plezier doen door hen te helpen;
• nieuwe mensen leren kennen;
• verschillende activiteiten uitvoeren;
• uw voordeel doen met de kennis, ervaring en begeleiding van de UVV;
• van elkaar leren;
• zinvol maatschappelijk bezig zijn.
De gezelligheid van het samen bezig zijn met nuttig werk, de bijeenkomsten en het
jaarlijks uitstapje versterken de onderlinge band tussen vrijwilligers en bevorderen
betrokkenheid en saamhorigheid.

Meer informatie

Wilt u vrijwilliger worden bij de UVV afdeling
Ede? U bent van harte welkom! Voor meer
informatie en/of een oriënterend gesprek kunt u
contact opnemen met Janke Koopman, tel.:
0318 668496 of 06 46509647. U kunt ook
e-mailen: uvv-ede@gmail.com.
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