Wij zoeken Mentoren
Wie zijn wij?
Mentorschap Midden en Noordoost Brabant zet zich
in voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig hun
eigen keuzes te maken bijvoorbeeld vanwege een
verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis of
dementie. Meestal behartigt een familielid hun
belangen, maar als zo’n familielid ontbreekt doet een
mentor dat.
Waarom is mentorschap belangrijk?
Een cliënt vertelt:
“Het is belangrijk dat een mentor met mij samen
belangrijke beslissingen neemt en meekijkt of de
zorg of mijn woonsituatie passend is. Voor mij is het
ook belangrijk dat we samen de post doornemen
omdat ik af en toe moeilijke brieven binnenkrijg die
ik niet begrijp. Mijn mentor legt me dan in
begrijpelijke taal uit wat we moeten doen. Het is ook
altijd gezellig als de mentor komt.”
Waarom is dit vrijwilligerswerk zo leuk, dankbaar en uitdagend om te doen?
Een mentor vertelt:
“Ik vind het fijn mezelf nuttig te maken voor iemand die geen familie heeft. Ik kijk mee naar wat
belangrijk is voor mijn cliënt en kom op voor de belangen van mijn cliënt. Mentor worden gaat
niet vanzelf. Je moet vertrouwen opbouwen en elkaar leren kennen. Een luisterend oor hebben,
is ook belangrijk. Ik kan het iedereen aanraden om mentor te worden: het is dankbaar werk dat
je kunt doen op de momenten dat het jou uitkomt. Het is heel bijzonder zoveel te mogen
betekenen voor een kwetsbaar iemand.”
Wie zoeken wij?
Wij zoeken mensen met het hart op de juiste plek. Betrokken mensen die er graag zijn voor een
ander. Je gaat regelmatig bij jouw cliënt langs om te zien hoe het gaat. Je bent spreekbuis voor
bijvoorbeeld (zorg)instellingen en huisartsen, want door dit directe contact weet je wat jouw
cliënt nodig heeft aan zorg en wat hij of zijn wel óf juist niet wil.
Kortom:
• Ben je begaan met mensen en werk je graag samen?
• Ben je een doener en op zoek naar verantwoordelijk vrijwilligerswerk?
• Wil je het beste uit jezelf halen én voor degene voor wie jij mentor bent?
• Ben je altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden?
• Houd je van uitdaging en wil je iets voor anderen betekenen?
• En... Wil jij hét verschil maken?

Dan is mentor worden écht iets voor jou!
Mentorschap Midden en Noordoost Brabant zorgt voor professionele ondersteuning. Ook staan
we altijd voor je klaar om jou te helpen in jouw rol als mentor. Samen zorgen we voor goed
mentorschap!
Als je jezelf graag direct aanmeldt als vrijwillige mentor dan zien we jouw bericht graag in onze
mailbox: info@mentorschapmnobrabant.nl. Het is fijn als je iets over jezelf schrijft en ook een
CV bijvoegt. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met:
• Hester van den Berg: 06 - 5127 0793
• Linde Vos: 06 – 1345 6897
• Susan van Herpen: 06 – 1345 6897

