
SeniOOR 
 

 Voor ouderen die 

eenzaamheid ervaren of 

sociaal contact zoeken 

Careyn is een actieve maatschappelijke 

onderneming die zich inzet voor de 

gezondheid en het welzijn van haar 

klanten, jong en oud, gezond of kwets-

baar. Careyn wil samen met anderen 

bijdragen aan een duurzame samen-

leving, door verbinding te leggen en   

ondersteuning te bieden, voor iedereen 

die op enig moment in het leven              

- tijdelijk - een  verminderd vermogen 

ervaart om ‘een thuis’ te creëren. 

 

Careyn Welzijn Rozenburg zet zich in 

voor het welzijn van ouderen en kwets-

baren  binnen Rozenburg. Onze vak-

bekwame en betrokken medewerkers 

en vrijwilligers staan voor u klaar om 

hulp en ondersteuning te bieden.  
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Veel, soms eenzame, ouderen       

hebben behoefte aan een praatje    

en zouden het fijn vinden om elke 

week even gebeld te worden.      

Daarom biedt Careyn Welzijn      

Rozenburg de SeniOOR aan.  

 

Voor wie is de SeniOOR? 

De SeniOOR is er voor alle ouderen in 

Rozenburg  die gevoelens van eenzaam-

heid ervaren  en/of een vast sociaal      

contactmoment wensen. 

 

Waar en wanneer? 

De vrijwilliger van de SeniOOR belt u 

thuis op een vast moment in de week. Dit 

moment wordt in overleg met u gepland.  

 

Wat kost het? 

Deelname aan de SeniOOR is gratis. U 

hoeft er alleen voor te zorgen dat u op het 

afgesproken moment klaar zit bij uw     

telefoon. 
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Meer informatie? 

Wilt u meer informatie, dan kunt u uw vraag 

stellen via de mail: het.veerhuis@careyn.nl of 

telefonisch: 0181-251089.    

Wilt u liever persoonlijk contact, loopt u dan 

even binnen in dorpscentrum ‘t Veerhuis.         

Wij staan u graag te woord. 

 

 

 

Vrijwilligers  

gezocht 

 

Wie zoeken wij? 

Om de SeniOOR te bemannen zijn wij op zoek 

naar vrijwilligers die wekelijks  een luisterend 

oor willen bieden aan ouderen uit Rozenburg 

die gevoelens van eenzaamheid ervaren of die 

behoefte hebben aan een wekelijks sociaal 

contactmoment. 

Heeft u affiniteit met ouderen, bent u               

geduldig, heeft u inlevingsvermogen en kunt  

u een luisterend oor bieden?! Dan zijn wij op 

zoek naar u! 

 

Hoe en wanneer? 

Het telefoneren gebeurt vanuit een aparte 

ruimte in dorpscentrum ‘t Veerhuis met een 

mobiele telefoon van Careyn en op vaste    

dagen en  tijdstippen die met de deelnemende 

ouderen zijn afgesproken. 

Voor vrijwilligers die deelnemen aan de          

SeniOOR wordt er door Careyn een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit 

brengt geen kosten met zich mee voor de    

vrijwilliger zelf. 
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