Word jij onze nieuwe vrijwillig
verpleegkundige of verzorgende
tijdens watersportvakanties?
Zeilen met SailWise!
Zeilen geeft een ultiem gevoel van vrijheid. Een gevoel dat veel mensen met een handicap niet kennen.
Dankzij SailWise kan iedereen genieten van een fantastische ervaring op het water. Met de juiste
aanpassingen en begeleiding is het voor iedereen mogelijk om te (leren) watersporten! SailWise gaat uit
van de mogelijkheden van mensen. We doen dit vanuit drie verschillende accommodaties, de
tweemastklipper Lutgerdina (Enkhuizen), de catamaran Beatrix (Elahuizen) en het watersporteiland
Robinson Crusoe (Loosdrecht).

Verpleegkundigen
De activiteiten van SailWise staan open voor iedereen met een handicap, dus ook voor mensen die meer
deskundige hulp of verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld bij het verzorgen van een stoma, blaasspoelen
of het krijgen van injecties. Behalve enthousiaste vrijwilligers die helpen bij het zeilen en de dagelijkse
verzorging, zoeken we daarom ook verpleegkundige of verzorgende vrijwilligers die bekwaam en
bevoegd zijn om verpleegkundige handelingen te verrichten.

Wat zoeken wij?
Vrijwilligers van SailWise zijn enthousiast, openminded, respectvol en fit van lijf en leden. Je vindt het
leuk om je steentje bij te dragen aan een geslaagde en afwisselende vakantieweek, natuurlijk met een
gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel. Als verpleegkundige heb je geen zeilervaring nodig.
Belangrijk is dat de je als verpleegkundig/verzorgend vrijwilliger bevoegd en bekwaam bent om voor de
deelnemer de benodigde handelingen uit te voeren en indien nodig ben je bij voorkeur BIG-geregistreerd.

SailWise biedt het volgende:







Een onvergetelijke ervaring met bijzondere gesprekken
Kosteloos volpension verblijf op de accommodatie
Begeleiding door ervaren vrijwilligers en professionele bemanning
Collectieve WA- en ongevallenverzekering tijdens vrijwilligerswerk
Reiskostenvergoeding
Medewerking aan verklaringen voor school/opleiding (i.v.m. studiepunten/stage), werkgever
(i.v.m. buitengewoon verlof, zodat een weekje vrijwilligerswerk je in principe geen of minder vrije
dagen hoeft te kosten) of uitkeringsinstantie (i.v.m. vrijwilligerswerk met behoud van uitkering)

Lijkt het je leuk om mee te gaan?
Ga naar onze site voor meer informatie en om je aan te melden; www.sailwise.nl.
Heb je nog vragen bel of mail ons gerust:
SailWise
Bierkade 1
1601 KR ENKHUIZEN
info@sailwise.nl
Contactpersoon
Boekingen en planning
Carola Waalwijk
boekingen@sailwise.nl
0228-350756

