Cardia, Hart voor Zorg
Cardia is een kleinschalige christelijke ouderenzorgorganisatie. Wij verlenen
zorg en ondersteuning vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en
gewaardeerd wordt. Zorg die past bij uw levenswijze en uw levensverhaal.
Geloofwaardig en deskundig. Met liefde en aandacht. In een plezierige
omgeving die bijdraagt aan het welbevinden van onze cliënten. Ons streven
is om daarbij de zelfredzaamheid van onze cliënten zoveel mogelijk te
stimuleren. Met hart voor elkaar.
Cardia heeft vijf locaties: Duinrust, Landscheiding, de Thuishaven en
Tabitha in Den Haag en Onderwatershof in Rijswijk. Daarnaast hebben we
twee ontmoetingscentra in de Haagse wijken Mariahoeve en Loosduinen
voor ouderen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.
Naast verzorgings- en verpleeghuiszorg bieden wij passende verzorging,
verpleging en huishoudelijke hulp bij u thuis.
Kijk voor meer informatie over onze organisatie, missie en visie op
www.cardia.nl.

Meer weten?
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk? Op elke locatie is een
vrijwilligerscoördinator aanwezig die u van informatie kan voorzien.
Duinrust: 	
Landscheiding:
Onderwatershof:
Tabitha:
De Thuishaven:

Vrijwilliger bij Cardia -

070 - 3502 100
070 - 8008 400
070 - 8008 500
070 - 8008 300
070 - 3502 900

iets voor u?
CRD1701-01

CARDIA
Isabellaland 150 - 2591 SL Den Haag
T 070 - 8008 600 - E info@cardia.nl
Meer zien? www.cardia.nl/cardiainbeeld

Word vrijwilliger
bij Cardia

Vrijwilligerscoördinator Cardia:
‘’De vrijwilligers werken met hun hart en vinden het fijn
om iets te kunnen betekenen voor anderen. Je ziet dat
bewoners opfleuren wanneer een vrijwilliger even tijd
voor ze neemt. Onze vrijwilligers zijn echt goud waard!’’

Cardia is een christelijke organisatie voor ouderenzorg.
We bieden met liefde en aandacht zorg die past bij de levens
wijze en het levensverhaal van onze cliënten.
Geloofwaardig en deskundig. Met hart voor elkaar.
We kunnen dit mede waarmaken dankzij de inzet van een grote
groep toegewijde vrijwilligers.

We hebben vijf locaties: Tabitha, Duinrust en Landscheiding in Den Haag,
de Thuishaven in Scheveningen en Onderwatershof in Rijswijk.
Naast diverse woonvoorzieningen voor senioren bieden wij ook diensten aan
in de wijk waaronder: thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijden, activiteiten
en maatschappelijk werk.

Vrijwilligers
Cardia kan niet zonder vrijwilligers. Ze zijn onbetaalbaar en waardevol.
Als vrijwilliger maak je voor onze bewoners echt het verschil en het is nog
leuk ook! Vrijwilligers helpen ons om net dat beetje extra te bieden.
Zoals samen een maaltijd koken, wandelen, ondersteunen bij activiteiten,
uitstapjes en kerkdiensten, een wekelijks bezoekje brengen aan een bewoner,
computerlessen geven, samen een boodschapje doen en nog veel meer.
We hebben ook graag vrijwilligers voor meer praktische ondersteuning,
zoals hulp bij de koffierondes, administratieve ondersteuning en de
technische dienst.

Vrijwilliger Cardia:
‘’Het is voor mij belangrijk om ouderen een leuke
dag te geven. Daarnaast krijg ik hiermee de kans om
andere mensen te ontmoeten. Een win-win situatie.’’

Waardering
Op onze locaties worden vrijwilligers op diverse manieren bedankt voor hun
inzet. Daarnaast kunt u een vrijwilligerspas aanvragen die vele voordelen
biedt zoals korting bij musea of concerten en gratis gebruik van verschillende
faciliteiten of cursussen.

Onze locaties
Duinrust
Duinweg 35
2585 JV Den Haag
T 070 - 3502 100

Onderwatershof
Van Vredenburchweg 26
2282 SH Rijswijk
T 070 - 8008 500

Landscheiding
Isabellaland 150
2591 SL Den Haag
T 070 - 8008 400

Tabitha
Mozartlaan 280
2555 KZ Den Haag
T 070 - 8008 300

De Thuishaven
Neptunusstraat 1
2586 GP Scheveningen
T 070 - 3502 900

Werk dat bij u past
Wat u doet als vrijwilliger, en hoe vaak, hangt af van uw eigen wensen en
mogelijkheden. In een vrijblijvend gesprek met de vrijwilligerscoördinator op
locatie krijgt u meer informatie en wordt er samen gekeken naar vrijwilligers
werk dat bij u past.

Cardia beschikt over het vrijwilligerskeurmerk ‘Goed Geregeld’!
Dit is een landelijk keurmerk voor vrijwilligersorganisaties en
maatschappelijke instellingen die voldoen aan kwaliteitscriteria
van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV).

