Doe mee(r)!
Word vrijwilliger bij het Leger des Heils

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het werk van het Leger des Heils. Het werk
dat zij doen is van groot belang voor ons als organisatie en voor onze cliënten. We zijn
actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, jeugdzorg,
verzorging en verpleging en preventie. Het werkveld van het Leger des Heils is breed,
daarom zijn de activiteiten die door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden ook zeer
divers. Lees er alles over in deze folder en ontdek wat je kunt doen!

www.legerdesheils.nl/noord-holland
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Contact
Wil je het verschil maken voor
onze cliënten? Wij vertellen je
graag wat je voor ons kunt betekenen. Bel gerust voor meer informatie!

Vrijwilligerscoördinator:
Janneke Mekken
(06) 111 71 857

Leger des Heils

T (023) 553 39 33

W&G Noord-Holland

E janneke.mekken@legerdesheils.nl
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