
Regio Noord- en 
Midden-Limburg

Verrijk jouw leven én 
dat van onze cliënten

Word vrijwilliger bij Koraal



Vrijwilligers maken het mogelijk om 
meer activiteiten voor cliënten te 
organiseren. Het verrijkt hun leven én 
het maakt hun wereld groter. Om je een 
indruk te geven van de mogelijkheden 
hebben we verschillende vormen van 
vrijwilligerswerk voor je op een rijtje 
gezet. Activiteiten die uiteenlopen van 
kunst en muziek tot techiek en samen 
sportief bezig zijn. Samen vinden we 
altijd een activiteit die aansluit op jouw 
vaardigheden en interesses. 

Facilitair en techniek
Hou je van aanpakken en vind je het 
een uitdaging om samen met cliënten 
klussen te klaren? In de regio Noord- 
en Midden-Limburg heeft Koraal 

onder meer een onderhoudsploeg en 
ateliers waar licht productiewerk wordt 
uitgevoerd, een fietswerkplaats en een 
logistieke dienst. We hebben ook een 
serviceteam: een team dat bestaat 
uit cliënten en een werkbegeleider die 
samen klussen uitvoeren voor inwoners 
van Heel en omstreken. Er is een 
bus beschikbaar om naar de diverse 
locaties te gaan.

Tuinwerk
Heb jij groene vingers en vind je het 
leuk om samen met cliënten de handen 
uit de mouwen te steken? We hebben 
een boerderij, telen groente en fruit en 
runnen een tuinploeg.

Wat kun je bij ons doen?

Bij Koraal kun je vrijwilligerswerk doen dat bij je past. In de regio  
Noord- en Midden-Limburg bieden we verschillende mogelijkheden bij onze 
locaties St. Anna en Gastenhof. St. Anna werkt vooral voor mensen met 
een verstandelijke beperking die complexe zorgvragen hebben. Gastenhof 
is gespecialiseerd in jeugdhulp.



Communicatie en media
Loop jij in je vrije tijd geregeld met een 
video- of fotocamera rond? Dan kun 
jij wellicht onze audiovisuele afdeling 
GrafiMedia ondersteunen.

Kunst en muziek
Voor cliënten zijn kunst en muziek een 
grote uitlaatklep. Een schilderij maken, 
met keramiek aan de slag, dansen of  
in groepsverband muziek maken.  
Ben jij creatief ingesteld en wil je je 
hobby delen met onze cliënten? Dan 
horen we graag van je!
 
Sport en recreatie 
Onze cliënten doen graag leuke dingen 
in hun vrije tijd: lekker wandelen, naar 

zwemles, clubjes bezoeken, een  
terrasje pikken, gezellig naar de stad. 
Door onze vrijwilligers krijgen cliënten 
vaker de kans om iets leuks  
te ondernemen. 

Vervoer
Wij zoeken altijd vrijwilligers voor 
het vervoeren van cliënten, zodat zij 
bijvoorbeeld naar zwemles, clubjes of 
therapieën kunnen gaan. Zou jij het leuk 
vinden om cliënten rond te rijden met 
een elektrische huifwagen? Neem dan 
contact met ons op. 



Horeca en dienstverlening
Heb je ervaring in de horeca of 
detailhandel en vind je het leuk om  
jouw kennis en ervaring te delen?  
Bij de lunchroom van Uniek in 
Maasbracht staan cliënten in de keuken 
en serveren ze lunchgerechten. Bij Park 
Piahoeve in Heel werken cliënten in 
een theehuis en op de centrumlocatie 
runnen ze de tweedehandskleding en 
lifestyle winkel KLEIER&Zo. De cliënten 
van de broodjesservice verzorgen 
speciale broodjes op bestelling.

Zorg
De zorg verandert, maar persoonlijke 
aandacht zal altijd van onschatbare 
waarde blijven. Als vrijwilliger kun je een 
belangrijk verschil maken in het leven 
van een cliënt. Bijvoorbeeld: een praatje 
maken over het weer, samen door een 
fotoalbum bladeren en herinneringen 
ophalen of voorlezen uit een boek.

Bezoek onze website!

Op onze website vind je leuke 
en inspirerende verhalen van 
vrijwilligers. Je kunt via een 
formulier ook vrijblijvend je 
belangstelling doorgeven. 
Meer weten? Ga dan eens naar 
werkenbijkoraal.nl en klik op 
‘Word vrijwilliger!'

Voor informatie over vrijwilligers-
werk in de regio Noord- en 
Midden-Limburg kun je terecht 
bij onze vrijwilligerscoördinator 
Margo Abels.  
 
Je kunt haar bereiken via het 
e-mailadres mabels@koraal.nl  
en telefonisch via 0475 – 57 99 21 
of 06 – 51 86 52 04. 


