Vacature

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in
Nijmegen en omgeving. Het gaat om vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn en dus zonder
documenten moeten leven. We maken ons sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting
Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van fondsen en donaties
en de grote inzet van vrijwilligers.

Medewerker Onderhoud Kamers
Stichting Gast zoekt op korte termijn een vrijwilliger die wil zorgen voor het (klein) onderhoud van onze
kamers.
Stichting Gast huurt vijf woningen van woningcorporaties in Nijmegen. Vier woningen liggen in het
centrum van Nijmegen en één woning ligt in Dukenburg. Samen bieden deze woningen onderdak aan
ongeveer 20 vluchtelingen. Zij hebben ieder een eigen kamer en delen met zo’n drie anderen een
keuken, douche, toilet etc.
De medewerker Onderhoud kamers
- Houdt maandelijks een ronde langs de woningen om na te gaan welke werkzaamheden
verricht moeten worden;
- Werkt zelfstandig en overlegt met de coördinator Huisvesting van Stichting Gast;
- Voert sommige werkzaamheden samen met de bewoners uit (of met een andere vluchteling
van Gast).

We zoeken een vrijwilliger
-

die zich kan vinden in de doelstellingen van de stichting en de opvang van gasten;
die handig is in het verrichten van kleine klussen, zoals het herstellen van verlichting, klein
schilderwerk, plaatsen van een tv en het vervangen van een douchekop;
die een halve dag in de week beschikbaar is.

Stichting Gast werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat zijn er thans ruim 50. Gast wordt niet
gesubsidieerd en bestaat vooral door giften van een grote groep donateurs en van enkele fondsen,
waaronder het Oranje Fonds. Voor het onderhoudsmateriaal van de kamers is een budget
beschikbaar.

Meer informatie over Stichting Gast kunt u vinden op de website (www.stichtinggast.nl).
Wilt u meer informatie? Bel dan 06
Direct reageren? Mail dan svp een (kort) cv naar huisvesting@stichtinggast.nl

