
Wat is Zorghuis Limburg?

Zorghuis Limburg is een tweede thuis voor 
mensen met kanker. In ons huis, gelegen 
midden in de Limburgse natuur, krijgen 
gasten de kans tot rust te komen. Onze vrij-
willigers, die dag en nacht in huis aanwezig 
zijn, bieden een luisterend oor en praktische 
hulp. De combinatie van hun ondersteuning 
en de warme huiselijke sfeer, creëren een 
instant thuis-gevoel.

Kom jij ons team
enthousiaste vrijwilligers

versterken?

Neem dan snel contact:
Zorghuis Limburg 
Hazerikstraat 13
3582 Koersel
011 76 71 01
info@zorghuislimburg.be
www.zorghuislimburg.be

V.U. Luc Geutjes, Duivenstraat 16, 3582 Koersel
Folder niet op de openbare weg gooien.

Zorghuis Limburg 
zoekt

gezellige 
vrijwilligers

Sta je graag in contact met men-
sen en ben je klaar om veel lief-
de, warmte en dankbaarheid te 
ontvangen?

Wil je deel uit maken van een 
enthousiast team?

Maar vooral, zoek je een zinvolle 
invulling van je vrije tijd?

Neem dan snel contact:
T.: 011 76 71 01
info@zorghuislimburg.be
www.zorghuislimburg.be

Zorghuis Limburg, een oase van 

rust. Hier kunnen mensen met 

kanker en hun mantelzorgers 

weer even op adem komen.



Waarom Zorghuis Limburg?

Mensen die aan kanker lijden, hebben 
tijdens en na hun behandeling nood aan 
een rustige omgeving en voldoende on-
dersteuning. Om uiteenlopende redenen 
kan de thuissituatie van sommige patiën-
ten dit niet bieden.
Voor hen is er Zorghuis Limburg, een huis 
midden in de mooie Limburgse natuur 
waar patiënten tot rust kunnen komen. 
We bieden hen een tweede thuis tot ze 
klaar zijn om weer naar huis te keren.

Hoe kun jij, als vrijwilliger, 
helpen?

De taakinhoud is afhankelijk van het mo-
ment waarop je wenst in te springen.
Mogelijke taken zijn:

• Een lekkere maaltijd bereiden
• Onze gasten gezelschap houden
• Poetsen 
• Een wandeling maken met de gasten
• Klusjes opknappen
• De gasten een knipbeurt geven als je 

kapster bent
• De prachtige tuin helpen onderhou-

den 
• ...

Wat bieden we jou?

• Een voldoening die van onschatbare 
waarde is

• Coaching / begeleiding om je taak 
goed te vervullen

• Hartverwarmende momenten
• Onnoemelijke dankbaarheid
• Een gezellig team
• Waardering voor je inzet


