
STICHTING PELITA  

ZOEKT VRIJWILLIGERS  
 

Wilt u het verschil maken voor onze ouderen met een 

achtergrond in voormalig Nederlands- Indië? Meldt u dan 

aan als vrijwilliger.  

 

Vanaf de oprichting in 1947 ontwikkelde Stichting Pelita diensten en activiteiten die goed 

aansluiten bij de leefwereld van onze ouderen. Zonder onze vrijwilligers kunnen we deze 

diensten niet blijven aanbieden zoals we dat graag zouden willen. Zij organiseren en 

begeleiden bijvoorbeeld onze Masoek Sadja’s, Indische Eettafels en bijeenkomsten voor 

de naoorlogse generaties. Of zij helpen ouderen met aanvragen voor extra voorzieningen 

bij de gemeente. Kortom: Zij zijn de ruggengraat van onze organisatie.  

Tegelijkertijd zien we dat vrijwilligers veel voldoening halen uit het werk: Het voelt goed 

om op een andere wijze bezig te zijn met de eigen afkomst en herkenning te vinden bij 

ouderen en collega-vrijwilligers. Dus bent u op zoek naar een mooie en zinvolle 

tijdsbesteding? Wilt u om professionele redenen of vanwege een studie ervaring opdoen 

in een professionele organisatie? Bij ons kunt u het verschil maken.  

Wat biedt Stichting Pelita? 

Wij delen in ruil voor uw inzet graag onze kennis met u. Als Pelitavrijwilliger kunt u 

deelnemen aan onze jaarlijkse studiedagen, waarin onze cultuursensitieve aanpak centraal 

staat maar waar ook andere professionele vaardigheden aan bod komen. Verder krijgt u 

een korte introductiecursus, heeft u recht op een onkostenvergoeding, ontvangt u ons 

magazine en er is een jaarlijkse feestelijke vrijwilligersbijeenkomst.  

Wat zoeken wij? 

Vrijwilligers die zorg willen dragen voor onze ontmoetingsdagen zijn altijd welkom. Deze 

worden maandelijks of tweemaandelijks op allerlei plekken in Nederland georganiseerd.  

Maar we zoeken ook vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij ouderen die eenzaam zijn of 

hulp nodig hebben bij het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente. Denk dan aan 

huishoudelijke hulp, woningaanpassingen of vervoersmiddelen. Uit de praktijk weten we 

dat hulp vragen voor onze ouderen niet altijd vanzelfsprekend is. U kunt daarin een rol van 

betekenis spelen en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun leven.  

Nieuwsgierig geworden? 

Het is bijna onmogelijk om al ons vrijwilligerswerk in detail te beschrijven. Daarom gaan 

we daar graag met u over in gesprek. Voor een digitale afspraak of een gesprek met een 

kopje koffie en spekkoek mailt u naar info@pelita.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk 

contact met u op.  


