Rolerisuit zoekt chauffeurs en
boerderijmedewerkers
BREDA - Het !s alweer 30 jaar geleden dat de Stichting Rolerisuit werd opgericht. wat begon ars een experiment om
bewoners ïran bijvoorbeeld verpreeghuizen wat afleiding
te bezorgen, io inmiddels een niet meer weg te denken fe-

nomeen geworden.
De stichting bezit tegenwoordig drie grote rolstoetbussen en
kleine v00r rolstoelers aangepaste Mercedes-bus. In de drukke

Mensen die hiervoor belangstelling hebben worden uitgenodigd
om vrijblijvend contact op te nemen met Rolerisuit. Ze worden
dan uitgenodigd v00r een gesprek. Als de kennismaking over en
weer bevalt, gaat de kandiciaat-chauffeur een paar keer mee met
een ervaren Rolerisuit-chauffeur 0m ervaring op te doen met de
specifieke kanten van het Rolerisuit-werk.
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maanden is het meer regel dan uitzondering dat alle bussen gereserveerd zijn. De klantenkring van Rolerisuit bestaat o.a uit

Boerderij

chauffeurs van Rolerisuit zijn vrijwilligers.

Rolerisuit is al ruim ?s laar gehuisvest aan een boerderij aan de
rand van de Haagse Beemden. we ontvangen regelmatig mensen
uit de doelgroep op de boerderij.
Die wandelen graag in de grote rolstoeltuin aan de straatkant en
nemen ook altijd een kijkje in de moestuin. Als het mooi weer is,
zitten ze achter de boerderij buiten op het terras, omgeven door

GhauÍfeurs
0ndanks of juist door het succes heeft Rolerisuit thans te maken

We zoeken met spoed mensen die minstens twee dagdelen (in
totaal ca B uur) per week in de tuin willen komen helpen. Ook

w00nzorgcentra, gezinsvervangende tehuizen en dagactiviteitencentra in west- en Midden-Brabant. 0p jaarbasis worden er ruim
500 ritten gemaakt ten behoeve van zo'n 10.000 passagiers. Alle

stukjes tuin.

met een 'luxe'-probleem. Door het groot aantal aanvragen v00r
ritten en doordat er in de vakantieperiode altijd wel een paar
vaste chauffeurs minder beschikbaar zijn om te rijden, wordt het
steeds meer puzzelen 0m v00r elke rit een chauffeur te vinden. De
stichting zoekt daarom mensen die minimaal een of twee keer per
maand een rit willen verzorgen. voor de grote bussen zoeken we
chauffeurs die een zogenaamd groot rijbewijs hebben met vermelding van code 95.

dierenverzorgers zijn welkom, van hen venruachten we dat ze ook
regelmatig in het weekend bereid zijn om de dieren eten en drinken te geven, hokken schoonmaken wordt op werkdagen gedaan.

InÍormatie
Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u zich
wenden tot de stichting Rolerisuit, Bredestraat 4,4BZ3ZA Breda,
076-5426006. Kijk ook op: www.rolerísuit.nt

