Vrijwilligers voor activiteiten
Vrijwilligers voor activiteiten, helpen mee met de activiteiten zoals handenarbeid, dans, muziek
&zang, thema gesprekken, vissen, sport en spel, drama, domino, enz. Ook helpen de vrijwilligers bij
activiteiten, die los van de dagelijkse activiteiten worden georganiseerd. Waneer mogelijk, geeft men
ook een handje bij andere vieringen zoals carnaval- en kerstvieringen.
Vrijwilligers voor transport
Vrijwilligers voor het transport helpt met het vervoeren cliënten, hetzij van huis naar de stichting of
en vice versa maar ook helpen ze, om cliënten te vervoeren naar andere locaties waar een activiteit
wordt georganiseerd. Indien nodig worden ze ook vervoerd naar een of andere stichting of kantoor of
afspraken met specialisten of dokters.
Deze vrijwilligers helpen met de revalidatie van de cliënten d.m.v. A.D.L. -, Oriëntatie -, mobiliteit en zintuigtraining, buitenactiviteiten
Vrijwilligers voor onderwijs en begeleiding.
Deze vrijwilligers helpen de cliënten begeleiden bij de afdelingen waar de cliënten o.a. braille,
typlessen en computerles volgen.
Deze vrijwilligers helpen in de sectie waar de stichting de cliënten o.a. braille, typen en computerles
geven en hoe de kinderen te begeleiden in het onderwijs op school. Onder deze vrijwilligers vallen
ook zij die helpen met vergrotingswerk voor slechtziende leerlingen
Hospitality team is de nieuwe vrijwilligers categorie dat Fundashon Pro Bista als service heeft
geïntroduceerd. Deze vrijwilligers gaan bij de cliënten thuis om hen te bezoeken, en hierbij polshoogte
te nemen van de thuissituatie. Soms gaat men met de cliënten winkelen of boodschappen doen.
Hier zijn de vrijwilligers bezig met geven van Thema gesprek voor de algemene ontwikkeling van de
cliënten
Vrijwilligers die belast zijn met de sociale begeleiding
Vrijwilligers voor het sociale begeleiding helpen met de sociale begeleiding, samen met de
maatschappelijk werker. De cliënten worden o.a. geholpen met hun persoonlijke zaken zoals het
regelen van hun uitkering, ouderdomspensioen en woonruimte. Ook helpt men met het houden van
intake gesprekken. Deze vrijwilligers helpen ook met het verstrekken van informatie aan de
gemeenschap omtrent de visuele beperking in het algemeen. Dit gebeurd via de pers, via
informatiemarkten, rondleidingen binnen de stichting of door het bezoeken van andere instelling.
Vrijwilligers voor de studio en bibliotheek
Vrijwilligers van het bibliotheek helpt de bibliotheek houder om alles op de juiste plek is zodat het
allemaal makkelijk te vinden is en ook helpt men dat de administratie correct is, zodat alle leden
gebruik kunnen maken van alle beschikbare boeken.
De studio vrijwilligers helpen met het ’ maken ’ van het gesproken lectuur d.m.v. van opnames en
editen. Zonder hen zouden we geen Papiaments- talige boeken hebben

