
‘Vrijwilliger koken’ bij Chavah 

  

Over leef-/leerhuis Chavah 

Vanaf april 2016 kunnen jonge moeders en hun baby terecht bij Chavah leef-leerhuis voor jonge 
moeders in Groningen.  Soms zijn jonge moeders vastgelopen in hun leefomstandigheden en 
hebben ze extra begeleiding nodig bij het ouderschap en het zelfstandig wonen. De jonge 
vrouwen ontvangen professionele hulpverlening van o.a. woonbegeleiders. Zij hebben als doel 
om de jonge moeder voor te bereiden op zelfstandig maatschappelijk functioneren in de 
samenleving met een goede opvoedingssituatie voor het kind. 

Over de functie 

Als ‘vrijwilliger koken’ bij Chavah ondersteun je de zorg aan jonge moeders en hun kind. Je helpt 
hen op praktische wijze bij alles wat er komt kijken bij het koken: het bedenken van het menu, 
boodschappen doen en dit goed budgetteren, de maaltijd bereiden, tafel dekken en de keuken 
weer netjes achterlaten. Dit doe je samen met 1 van onze jonge moeders en jullie eten dan 
gezellig samen met de hele groep. 

Het aantal kookdiensten dat je hebt, wordt in overleg bepaald. We zoeken bij voorkeur 
vrijwilligers die beschikbaar zijn minimaal eens in de twee weken. Een dienst duurt in de regel 
van ’s middags 16:00 uur tot ’s avonds 19:00 uur. 

Het is handig als je woont in Groningen of in de omgeving van Groningen. 

Profiel 

Als ‘vrijwilliger koken’ bij Chavah: 

-onderschrijf je de missie en visie van Chavah; 

-ben je minimaal 21 jaar; 

-beschik je over voldoende vaardigheden om goed om te gaan met jongeren met veelzijdige 
problematiek; 

-heb je respect voor de privacy van de bewoners; 

-heb je respect voor andere meningen, waarden en normen; 

-spreek je goed Nederlands; 

-committeer je je voor tenminste een jaar aan Chavah; 

-ben je regelmatig inzetbaar; 

-ben je bereid samen te werken met en te rapporteren aan de woonbegeleiders; 

-neem je deel aan overleg en activiteiten. (gemiddeld eens in de 7 weken) 

https://chavah.nl/wat-is-chavah/


Wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat, vraagt Chavah een VOG voor je aan. 

Chavah biedt: 

-Een professionele plek als vrijwilliger binnen een regioteam; 

-Uitdagende en zinvolle werkzaamheden; 

-Cursussen; 

-Begeleiding door Chavah, WA-verzekering tijdens werkzaamheden voor Chavah; 

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Venema, via a.venema@chavah.nl of tel. 06-
16764068. 

  

 


