
 
 
 
 
 
 
 
Bewoners van Happy Home zijn op zoek naar vrijwilligers 
 
Een vrijwilliger zijn bij de bewoners van Happy Home in Eemnes geeft voldoening.  In Happy 
Home wonen 16 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Bijzondere mensen, 
die op zoek zijn naar vrijwilligers. Ze zijn blij als je er bent om -samen met een paar andere 
bewoners- iets te gaan doen. Ze kijken uit naar je komst – en naar gezamenlijke activiteiten 
en uitstapje. Als je zelf een idee hebt voor een leuk uitje, wordt dat met open armen 
ontvangen!  

Happy Home zoekt vrijwilligers voor groepsactiviteiten met meerdere bewoners.  

Natuurlijk kan het contact even wennen zijn. De begeleiders van Happy Home ondersteunen 
je daarbij. Ze maken je wegwijs en vertrouwd met de bewoners. In een gemoedelijke sfeer 
leer je de bewoners snel kennen.  

Happy Home zorgt samen met Amerpoort voor begeleiding, voor eventuele scholing en voor 
gezamenlijke bijeenkomsten met de andere vrijwilligers. U bent verzekerd tegen schade, 
onkosten worden vergoed en iedereen heeft een contract. 

Ervaring is niet nodig, inzet, enthousiasme en betrouwbaarheid wel. We hopen dat je langere 
tijd vrijwilliger wilt zijn. Wij vragen bij aanmelding om een recente Verklaring Omtrent het 
Gedrag. 

Je gaat met een groepje een activiteit doen. Meestal is dit ruim van te voren bekend. 
Er worden heel verschillende vrijwilligers gezocht.  

- Voor het bezoek aan een film, museum of een concert 
- Voor een sportactiviteit als zwemmen, fietsen,  
- Om op een zondagmiddag te gaan knutselen of 

schilderen 
- Voor een spelletjes avond  
- Vissen, we zijn lid van Hengelsportvereniging Flevo 

Eemnes 
- Een bezoek aan een attractie als de efteling 
- Met een aantal bewoners samen een maaltijd de koken 
- Met een groepje bewoners op stap gaat naar bijvoorbeeld de kermis, de markt, 

een festival. 
 
Interesse?  
Mail naar happyhulp@woongroephappyhome.nl of 
Kijk op onze website https://woongroephappyhome.nl/vrijwilliger-happyhulp/ 
 
 
Tot snel!  
 
Bewoners en begeleiders van Happy Home  
Eemnes 
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