
Maak kennis met ‘Domus’ – een nieuwe beschermde woonvoorziening
 

 In Bergen op Zoom bouwen we aan een nieuwe ‘Domus’: een beschermde woonvoorziening voor een
doelgroep die op dit moment ‘zonder helper’ is. Ben je benieuwd wat een Domus is en wat het inhoudt om met

deze doelgroep te werken? Dan ben je tijdens de #OntdekdeZorgweek van harte welkom voor een online
presentatie.

 
Datum: dinsdag 15 maart 10:00 en 13:00 uur

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Leo Donker - l.donker@legerdesheils-mcr.nl
 
 

Meelopen op Hoeve La Salette – Vogelwaarde (Zeeland)
 

Hoeve La Salette biedt beschermd wonen aan mensen met psychiatrische problematiek. We bieden hen daar
een beschermd en veilig thuis. We begeleiden hen zodat ze zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de

samenleving. 
 Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, stageplaats, vrijwilligerswerk of ben je gewoon nieuwsgierig en wil je
graag eens bij ons binnenkijken? Dan leren we jou graag kennen! Je bent van harte welkom om langs te komen

bij Hoeve La Salette. Je krijgt een rondleiding, voorlichting en kunt je vragen stellen aan een persoonlijk
begeleider of een woonbegeleider. Maak kennis met onze deelnemers en ervaar hoe het werken met deze

doelgroep eruit ziet!
 Meer informatie of je aanmelden? Neem contact op met Mieke van der Paal via

mieke.vander.paal@legerdesheils.nl
 

Datum: donderdag 24 maart. Tijd: 10-12 uur en 13-15 uur
Contactpersoon (aanmelden): Mieke van der Paal – mieke.vander.paal@legerdesheils.nl

 
 

 Kennismaken met het werk van het Leger des Heils in Terneuzen
 

In Terneuzen heeft het Leger des Heils verschillende opvanglocaties. We bieden dag- en nachtopvang voor
mensen zonder dak boven hun hoofd. En in onze ‘Herstart’ begeleiden we deelnemers naar zelfstandig wonen. 
 Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, stageplaats, vrijwilligerswerk of ben je gewoon nieuwsgierig en wil je
graag eens bij ons binnenkijken? Dan leren we jou graag kennen! Je bent van harte welkom om langs te komen
en kennis te maken met onze opvanglocaties in Terneuzen. Je krijgt een rondleiding, voorlichting en je kunt je
vragen stellen aan een persoonlijk begeleider of een woonbegeleider. Maak kennis met onze deelnemers en

ervaar wat het werken met deze doelgroep inhoudt!
 Meer informatie of je aanmelden? Neem contact op met Leo Donker via l.donker@legerdesheils-mcr.nl

 
Datum: donderdag 24 maart. Tijd: 10-12 uur en 13-15 uur

Contactpersoon (aanmelden): Leo Donker – l.donker@legerdesheils-mcr.
 
 

Activiteiten



 
Kennismaken met het Leger des Heils in regio Terneuzen

 
 Ben je benieuwd wat het inhoudt om te werken bij de maatschappelijke opvang die het Leger des Heils biedt

in de regio Terneuzen? En welke mogelijkheden er zijn om bij het Leger des Heils aan de slag te gaan? Op
donderdag 24 maart kun je kennismaken met de diverse locaties en krijg je een beeld van de veelzijdigheid
van het werken bij het Leger des Heils. Maak kennis met onze deelnemers, laat je enthousiasmeren door

werknemers en stel al je vragen aan onze teamleiders. We ontmoeten je graag! Het programma van deze dag
is op onze locaties in Terneuzen en Vogelwaarde.

 Meer informatie of je aanmelden? Neem contact op met Mieke van der Paal via
mieke.vander.paal@legerdesheils.nl

 
Datum: donderdag 24 maart – Tijd: 10:00 uur

Contactpersoon (aanmelden): Mieke van der Paal – mieke.vander.paal@legerdesheils.nl
 
 

Q & A met HR 
 

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils! Spreekt dit je

aan en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Chat dan met onze HR-medewerkers Anne en Anneke. Zij
kunnen je alles vertellen over het werken bij het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest, de verschillende regio's

waar we werkzaam zijn, de doelgroepen waar we mee werken en de diverse mogelijkheden. Daarnaast
kunnen ze jouw vragen beantwoorden over onze christelijke identiteit, arbeidsvoorwaarden etc.

 
Datum: woensdag 23 maart 20:00-21:00 uur. Anne: 06-10152815

Datum: woensdag 24 maart 20:00-21:00 uur. Anneke: 06 - 21307297

Bekijk onze vacatures:


