
 

 
Méér dan ‘gewoon’ werken in de zorg 

Wie zijn wij?  

Aqua Viva is een modern en kleinschalig woon- en zorgcentrum in Nijmegen. Het hebben en behouden 
van autonomie vinden wij belangrijk. In ons huis wonen 75 bewoners met dementie of met een 
somatische beperking. Wij zorgen voor hen met een team van ongeveer 100 medewerkers en 
vrijwilligers. Door de kleinschalige omvang kennen we elkaar en zijn de lijnen kort. Dit maakt Aqua Viva 
tot een fijne plek om te wonen en om te werken. Persoonsgerichte zorg en het hebben van eigen regie 
zijn leidend voor de zorg aan de bewoners van Aqua Viva. Daarom werken wij vanuit de principes 
van Positieve Gezondheid. Voor onze medewerkers vinden we het belangrijk dat zij zich ontwikkelen 
in hun vak en persoonlijke vaardigheden. Wij geven veel ruimte en mogelijkheden en verwachten ook 
van de medewerkers eigen regie. Autonomie en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Wij zijn op 
zoek naar 

 

Vrijwilligers 
 

die ons willen ondersteunen bij het uitvoeren van onze warme zorg. 
 
Voor onze vrijwilligers hebben wij diverse werkzaamheden beschikbaar; wij proberen altijd de match 
te maken tussen onze vraag en uw mogelijkheden. Om een paar voorbeelden te noemen, zodat u 
daarvan ook een idee kunt krijgen: 

• Samen een kopje koffie drinken, de krant lezen of gewoon even aandacht voor iemand 
hebben. 

• Onze bewoners (een aantal met dementie) ophalen voor activiteiten en  ondersteunen met 
handwerken, boetseren,  schilderen of bij de zangochtend  

• In onze woonkamers ondersteunen bij het serveren van een hapje en een drankje; ú schept 
mede een gezellige sfeer. 

• Als begeleider bij het ritje op de Riksja 

• Wandelen met bewoners in onze mooie omgeving óf een keer een autoritje samen maken.  
 
De activiteiten vinden verspreid over de week plaats; op onze website vindt u daarover nog meer 
informatie.  Maar ook op andere momenten zijn vrijwilligers van harte welkom, misschien hebt u zelf 
een leuk idee?  
We bieden een warme, sfeervolle en rustige omgeving met veel aandacht voor onze bewoners. 
U bent als vrijwilliger onmisbaar in onze organisatie en wordt zeer gewaardeerd! Bovendien kunt u als 
vrijwilliger lid worden van onze personeelsvereniging, organiseren we jaarlijks een Vrijwilligersdiner, 
ontvangt ook ú van ons een kerstcadeau en mag u uw onkosten declareren  
 
Ik kom graag met u in contact en nodig u van harte uit om samen een kopje koffie te drinken. 
 
Petra Hiddinga 
Vrijwilligerscoördinator Aqua Viva  
024-3838485 
phiddinga@aquaviva.nl  
Voor nadere informatie over ons huis: www.aquaviva.nl ; Heyendaalseweg 290, 6525 SM Nijmegen.  
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