INFO
Polikliniek Katwijk
Schaepmanstraat 1
2221 ER Katwijk ZH
Telefoon
Fax
E-mail
Website

071 403 37 33
071 408 50 92
info@debrughelpt.nl
www.debrughelpt.nl

Postadres
Postbus 2121
2220 BC Katwijk ZH
Polikliniek Alphen aan den Rijn
(op afspraak, telefoon 071 403 37 33)
Polikliniek Amsterdam
(op afspraak, telefoon 071 403 37 33)
Polikliniek Gouda
(op afspraak, telefoon 071 403 37 33)
Openingstijden
De polikliniek Katwijk is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 071 403 37 33.
Voor noodgevallen is De Brug telefonisch dag en nacht ook bereikbaar via dit nummer (ook
voor de poliklinieken Alphen, Amsterdam en Gouda).
Werkervaringsproject De Kringloop
Heerenweg 5, 2222 AM Katwijk ZH
Telefoon 071 408 56 46

Uitgave De Brug Midden-Nederland juli 2013

HELPT U HELPEN?
Vrijwilligerswerk De Brug Midden-Nederland

- Gastheer/Gastvrouw Inloophuis
- Medewerker administratie
- Straatwerker
- Mentor
- Invouwer en/of bezorger nieuwsbrieven
- Chauffeur Kringloop
- Kledingverwerker Kringloop
- Kassamedewerker Kringloop
- Standwerk
- Schoonmaakhulp
- Hand- en spandiensten
- en nog veel meer mogelijkheden…

De Brug laat mensen niet in de kou staan!
In Nederland zijn ongeveer 2.400.000 mensen met een verslaving. Mensen kunnen
verslaafd zijn aan middelen als cocaïne, alcohol en uitgaansdrugs of aan gewoonten zoals
gokken, internetten, gamen en pornografie. De Brug is een ggz instelling voor christelijke
verslavingszorg en biedt behandeling bij alle vormen van verslaving. Naast individuele
behandeling, groepsbehandeling, deeltijdbehandeling, woonbegeleiding en zelfhulpgroepen
voor mensen met een verslaving, biedt De Brug begeleiding aan ouders, partners en
familieleden.
“Ik ben hier nu bijna twee jaar als vrijwilliger bij De Kringloop werkzaam en ik vind het mooi
dat ik op mijn manier iets mag betekenen voor verslaafden en hun familie.”
(Kees, 58 jaar)

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun wens en persoonlijke nood kunnen mensen met
verslavingsproblematiek en/of een psychiatrische achtergrond terecht in het inloophuis van
De Brug. Tevens kunnen mensen woonbegeleiding ontvangen en begeleid worden tot
zelfstandig wonen in ons woonhuis.
De kringloopwinkel van De Brug biedt unieke werkervaringsplaatsen voor mensen die reintegreren.
“Ik kwam bij De Brug door een maatschappelijke stage. Na die tijd wilde ik graag bij De Brug
blijven en ben ik vrijwilliger geworden. Ik ben ervan overtuigd dat we op de wereld zijn om
elkaar te helpen. Bij De Brug zie ik dit heel mooi tot uiting komen. Iedereen doet op zijn eigen
terrein zijn best mensen met verslavingsproblemen te helpen.”
(Corné, 18 jaar)

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers spelen een onmisbare rol voor het werk van De Brug en de zorg voor mensen
met een verslaving. Zonder vrijwilligers kan De Brug niet bestaan. Ruim 150 vrijwilligers
zetten zich op allerlei verschillende manieren in voor de medemens in nood. Vrijwilligers
kunnen zich aansluiten bij het straatteam of bijvoorbeeld werkzaam zijn als chauffeur,
reparateur, kassamedewerker of kleding- en textielverwerker bij de Kringloopwinkel. Zij
kunnen gastheer of gastvrouw zijn bij het inloophuis of ondersteunende administratieve

werkzaamheden verrichten. Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren aan de verspreiding
van nieuwsbrieven of het schrijven van kaarten aan (ex) cliënten van De Brug.
Helpt u helpen?
Vanwege de continue toestroom van cliënten, de gevarieerdheid van het hulpaanbod van
De Brug en de uitbreiding van de werkzaamheden is uitbreiding van het team vrijwilligers
hard nodig. Hebt u tijd beschikbaar en gaven ontvangen, die u wilt inzetten voor uw
medemens? Leeft en werkt u bovendien vanuit een christelijke levensovertuiging en bent u
actief lid van een kerkelijke gemeente, meld u dan aan als vrijwilliger bij De Brug. U kunt ook
tijdelijk vrijwilligerswerk doen. Uw hulp wordt bijzonder gewaardeerd!
“Een aantal keer per jaar schrijf ik kaarten aan mensen die te gast zijn bij De Brug. Ik houd
mij ook bezig met de voorbereiding en het invouwen van de nieuwsbrief. Met elkaar klaren
wij de klus. De onderlinge sfeer is geweldig, altijd weer een warm bad.”
(Corrie, 60 jaar)

“Dit werk vind ik gewoon zinvol en nuttig, want verslaving gaat geen deur voorbij. Ook binnen
de kerk komt het voor. Ik vind het heerlijk om dit werk te doen en ik voel mij bij De Brug
helemaal op mijn plek. Sinds twee jaar werk ik ook bij De Kringloop. Als vrijwilligers trekken
we heel leuk met elkaar op en het samenwerken met de werkervaringscliënten gaat ook prima.
Ik vind het fijn dat ze op deze manier weer terug kunnen keren in de samenleving.”
(Annie, 48 jaar)

Meer informatie
Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden om bij De Brug als vrijwilliger te werken,
dan kunt u per e-mail of per telefoon contact met ons opnemen: info@debrughelpt.nl of 071
403 37 33.
Voor meer informatie over ons werk kunt u terecht op onze website
www.debrughelpt.nl en op onze facebookpagina De Brug Midden-Nederland.

