
Wensstichting SHAMAJO, Vacature Vrijwilliger  1 

 

 
 

 

 

GEZOCHT VRIJWILLIGERS 
Wensstichting SHAMAJO wil de kwaliteit van leven van (ernstig) meervoudig gehandicapten 

in Nederland structureel verbeteren. Zij zijn onze VIP’s. Wij komen op voor hun belangen 

omdat zij dat zelf niet kunnen. Met ruim zestig vrijwilligers organiseren wij daarom diverse 

activiteiten en vervullen hartenwensen om de VIP’s ‘onbeperkt’ te laten genieten. Daar 

zetten wij ons voor in. Jij ook? 

 

Wensstichting SHAMAJO kan niet bestaan zonder vrijwilligers en daarom zijn wij altijd op 

zoek naar enthousiaste mensen die ons team willen komen versterken. Heb je tijd over en 

gaat je hart uit naar mensen met een beperking? Bekijk de vacature en neem contact met 

ons op. Je bent van harte welkom. 

Wat doe je? 

Je inzetten als vrijwilliger kan op vele manieren. Denk bijvoorbeeld aan: 

 

 Helpen met de voorbereiding van evenementen; 

 Handen uit de mouwen steken tijdens de SHAMAJO-Fairs, de SHAMAJO-Cruise en het 

SHAMAJO VIP-concert; 

 Het vervullen van hartenwensen; 

 Het werven van donateurs en sponsors; 

 Zorgen voor uitbreiding van de naamsbekendheid van SHAMAJO. 

 

Onze evenementen vinden plaats van mei t/m september. Hierbij moet je rekening houden 

met een verwachte tijdsinvestering van ongeveer 7 à 8 dagen per jaar. Hiernaast kun je je 

gedurende het jaar inzetten als wensvervuller, fondsenwerver of deelnemen aan onze 

promotionele en fondsenwervende activiteiten. 

De vrijwilliger die wij zoeken: 

 Is enthousiast; 

 Is flexibel in tijd en inzet; 

 Is sociaal vaardig; 

 Kan zowel zelfstandig als binnen een team werken; 

 Beschikt bij voorkeur over een rijbewijs en heeft de beschikking over een auto; 

 Vindt het leuk om het verschil te maken en zich in te zetten voor (ernstig) 

meervoudig gehandicapten. 
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Wat bieden wij? 

Ten eerste ontzettend veel dankbaarheid van onze VIP’s en onvergetelijke dagen met een 

enthousiaste groep van vrijwilligers waarbij je je direct thuis voelt. Verder is er één keer per 

jaar een vrijwilligersbijeenkomst waarbij we gezellig samen komen onder het genot van een 

hapje en een drankje. Daar praten we over de plannen voor de komende periode.  

 

Een vrijwilliger is belangrijk voor onze VIP’s en voor SHAMAJO. Daarom maken we goede 

afspraken die we vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst. Ook sluiten wij voor iedereen 

een aansprakelijkheidsverzekering af. Je bent dus goed verzekerd tijdens je werk bij 

SHAMAJO. 

 

Hoe kun je als vrijwilliger aan de slag bij Wensstichting SHAMAJO ? 

Via onze website kun je het ‘aanmeldformulier vrijwilliger’ invullen. http://shamajo.nl/wat-

jij-kunt-doen/word-vrijwilliger/. Binnen twee weken neemt de vrijwilligerscoördinator 

contact met je op om een afspraak met je te plannen voor een kennismakingsgesprek. Als dit 

gesprek positief is, kunnen er verdere afspraken worden gemaakt over werkzaamheden, 

beschikbaarheid, etc.  

 

Je kunt eerst een keer op proef meedraaien. Hierna vindt een evaluatiegesprek plaats. 

Indien je als vrijwilliger bij ons aan de slag wilt, vragen we je ook onze gedragscode te 

ondertekenen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te leveren. De gedragscode, 

alsmede onze omgangsregels, zijn onderdeel van het vrijwilligerscontract.  

 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kun 

je contact opnemen met Sander Wakker, vrijwilligerscoördinator: 

 

Telefoonnummer: 06 - 53 93 85 67 

E-mail:   sanderwakker@shamajo.nl 
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