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nacht ruim 285.000 an
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worden extra trainers ingezet om trainingen te geven
en de groei van het aantal
vrijwilligers oP te vangen' Als
vrÍwilligers zich aanmelden,
viÁdt er een intakeqesPrek
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Er
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Écht iets betekenen
"lk heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen, omdat
ik in een persoonlijk en ver-

trouwelijk gesPre[ iemand

die met ons belt of chat door

waar ruimte is om de training te volgen. Nieuw is de
e-learning die gevolgd kan
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Sensoor is al 60 jaar de g
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telefoon, chat en e-mail.
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Extro tluinerc

moort kreeg Sensoor bilvoorbeeld 2.000 tele-

Er worden extro troiners ingezet om troiningen
te geven en de groei von hel ooniol vrijwilligers
op te vongen. Als vriiwilligers zich oonmelden,
vindt er een intokegesprek ploots en wordt ge
keken woor ruimle is om de troining te volgen.
Nieuw is de eleorning die gevolgd kon worden
noost de proktllktroining. De troining wordt door
vriiwilligers qls heel leerzoom ervoren. Gerben:
"lk docht ohiid dot ik goed kon luisteren en goede
vÍogen wisl te stellen, moor in de troining leerde
ik pos echt wol qondocht geven is. Ook privé en
in miin werk pluk lk door nu de vruchten von".
Sensoor is ol ó0 ioor de grootsle orgonisotie in
Nederlond die ononieme hulp op ofstond bledt.
Vonuit 2ó locoties, wooronder in Borne, voeren zo'n 1.200 vriiwilligers dog en nochl ruim
285.000 ononieme gesprekken per ioor, vio
telefoon, chot en smoil. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrochten.
Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk kunnen
zich melden vio www.sensoor.nl. Sensoor wordt
gefinoncierd door het ministerie von Volksgezondheid, Welziin en Sport.

iedere moond in hel hele lond troiningen om zq
veel mogelilk vriiwilligers op te leiden tot professioneel luisteroor. Kondidoten krilgen een troining
en drooien doqrno per week een dienst en elke
moond ook een nochldiensl.

Êcht iers betekenen
"lk heb iuist voor dit vriiwilligerswerk gekozen omdoi ik in een persoonlijk en verirouwelilk gesprek,
iemond die met ons belt of chot door middel von
een luisterend oor kon helpen. Door echte oondocht te geven en de luiste vrogen te stellen, kon
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de dog net.even wot beter door. Doornoost is het
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oldus Gerben, een von de vriiwilligers von Sensoor. Een ondere vriiwilliger vuh oon: " We bie
den geen hulp, moor door olleen ol te luisteren,
kun ie het verschil moken."
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ke luislerliin sriigt explosieft in mqort 2.OOO méér don vorig ioor. Dir koml deels
door de grceiende wochrliisren in de ggr. Moor er bellen ook steeds meer mensen die eênzoom ziin en een'pruotie oyer de heg'missen. Om hel groeiende
oqntql mensen dqt conloct opneemt te woord ie kunnen sloon, zet Sensoor olle
zeilen biien leidt ze continu nieuwe vriiwilligers op.
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foonties méér don in moort vorig ioor. Het oontol vriiwilligers stijgt echbr niei snel genoeg om
deze groei te kunnen opvongen. Vsnof nu storten
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