De CBB zoekt
vrijwilligers!

HELP JIJ ANDEREN LEZEN?
Veel ouderen krijgen moeite met lezen. Daardoor kan hun wereld een
stuk kleiner worden. Er zijn veel mogelijkheden om toch te blijven lezen, maar lang niet iedereen weet deze hulp te vinden. Wil je mensen
helpen, zodat ze kunnen blijven lezen? Word dan leesconsulent bij de
CBB!

WAT DOET DE CBB?
De CBB zet (christelijke) boeken en tijdschriften om naar gesproken,
digitaal, braille, grootletter en relief. Dat doen we voor alle mensen
met een leesbeperking: slechtzienden, blinden en mensen die door
dyslexie of een aandoening niet meer kunnen lezen.

WAT GA JE DOEN ALS CONSULENT?
Als consulent ga je op zoek naar ouderen met een leesbeperking. Je geeft
voorlichting en informatie, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, bibliotheek,
boekwinkel of bij de huisarts. Je gaat op bezoek bij mensen en organisaties
om te vertellen over passende leesvormen. Ook via de CBB kunnen hulpvragen komen. Je helpt mensen met vragen over apparatuur, de daisy-cd of de
streaming-app. Kortom; jij bent als consulent en ambassadeur van de CBB
het persoonlijke aanspreekpunt voor mensen die graag willen blijven lezen.
Wij vragen:

Wij bieden:

-

Hart voor de doelgroep

-

Trainings- en ontmoetingsdagen

-

Affiniteit met lezen

-

Goede begeleiding

-

Goede sociale en

-

Demonstratie- en promotie-

communicatieve vaardigheden

materiaal

-

Digitale basisvaardigheden

-

Reiskostenvergoeding

-

Presentatievaardigheden

-

Vrijwilligersvergoeding

(een pré, geen vereiste)

-

Een WA- en ongevallenverzekering

-

Enige mobiliteit om op bezoek
te kunnen gaan in de regio

HOE KUN JE JE AANMELDEN?
Bent je geïnteresseerd en wil je je medemens helpen om te blijven lezen?
Stuur dan een email met een motivatie en telefoonnummer naar
consulenten@cbb.nl. Wij nemen dan contact op. Op onze website
www.cbb.nl kun je meer lezen over onze missie.

Postbus 131, 3850 AC Ermelo Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo
0341-56 54 77 WWW.CBB.NL klantenservice@cbb.nl

