
 

Over Chavah  

Chavah biedt een veilige plek voor jonge (aanstaande) moeders en hun kind. We begeleiden jonge 

vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt en te maken hebben met verschillende problemen, 

waaronder persoonlijkheidsproblematiek en psychosociale problemen. De bewoonsters worden 

tijdens hun verblijf voorbereid op de bevalling, het moederschap en een zelfstandige toekomst, 

samen met hun kind. De jonge vrouwen ontvangen deskundige hulp in een huiselijke omgeving. We 

geven ook ambulante begeleiding na verblijf bij Chavah of in de eigen thuissituatie. 

 

 Voor ons Leef-leerhuis zijn we op zoek naar  

  

Vrijwilligers avond-nacht(slaap)dienst 

 

Als ‘vrijwilliger avond- nachtdienst’ bij Chavah ondersteun je de zorg aan jonge moeders en hun kind. 
Je helpt hen op praktische wijze in het ouderschap en het zelfstandig wonen. Denk bijvoorbeeld aan 
samen koken met een jonge moeder of het fungeren als maatje van een jonge moeder en het 
verlenen van hand- en spandiensten in de avond. Daarnaast dien je beschikbaar te zijn in de nacht 
voor noodgevallen en, indien nodig, schakel je de achterwacht in.  

Het aantal avonddiensten dat je hebt, wordt in overleg bepaald. We zoeken vrijwilligers die 
beschikbaar zijn minimaal eens in de twee weken. Een dienst duurt in de regel van ’s avonds 19.30 
uur tot de volgende ochtend 8.00 uur. In Chavah hebben we een aparte slaapkamer voor onze 
vrijwilligers, want de praktijk laat zien dat de vrijwilligers ‘s nachts gewoon lekker kunnen slapen. 

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

Als vrijwilliger avond-nacht(slaap)dienst: 

• Verbind je je voor minimaal 1 jaar aan Chavah. 

• Onderschrijf je de missie en visie van Chavah; 

• Wordt er door Chavah een VOG voor je aangevraagd. 

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


Profiel: 

• Je bent ouder dan 21 jaar; 

• Je durft verantwoordelijkheid te dragen; 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep en kunt goed omgaan met jongeren en jonge moeders 

met veelzijdige problematiek; 

• Je bent geschoold op het niveau van minimaal MBO-3 professional; 

• Je hebt respect voor de privacy van de bewoners; 

• Je bent woonachtig in de regio Groningen; 

• Je spreekt goed Nederlands. 

Chavah biedt: 

• Uitdagend en zinvol werk; 

• Training, coaching en deskundigheidsbevordering; 

• Goede begeleiding door professionals; 

• WA-verzekering tijdens werkzaamheden voor Chavah 

• Vrijwilligersvergoeding 

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Venema, via a.venema@chavah.nl of tel. 06-
82253687. 
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