Persbericht
Thuisdiensten vrijwilligers Sensoor mogelijk door gift Oranje Fonds
De vrijwilligers van Sensoor zijn dag en nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek
per telefoon chat en e-mail. De diensten worden meestal vanaf de Sensoorlocatie in de
eigen regio van de vrijwilliger gedaan. Door een gift van 7500,- van het Oranje Fonds,
kan Sensoor de aanschaf van 100 VOIP-Telefoons veroorloven. Een aantal telefoons
wordt beschikbaar gesteld aan Sensoorlocatie Apeldoorn.
De VOIP-telefoons maken het voor een groot aantal vrijwilligers mogelijk om telefonische
(nacht)diensten veilig en eenvoudig thuis te doen. Voor de vrijwilliger is het, zeker bij een
nachtdienst, fijn de keuze te hebben om de dienst thuis te doen. Eerder was dit mogelijk via
een doorschakelsysteem echter bracht dit hoge telefoonkosten met zich mee. De vrijwilligers
vinden het ook prettig een Sensoortelefoon te hebben om privé en het vrijwilligerswerk beter
te scheiden. Sensoor draagt zelf ook 7500,- bij.
Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar
besteedde het €28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in
het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij
een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de
Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning WillemAlexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje
Fonds.
Sensoor
Sensoor biedt dag en nacht een luisterend oor via telefoon, e-mail en alle dagen via de chat.
Met dank aan zo’n 900 vrijwilligers vanuit 26 locaties verspreid door Nederland. In 2014 zijn
250.000 gesprekken gevoerd. Nieuwe vrijwilligers krijgen een gedegen basistraining, goede
begeleiding en een mentorperiode voor zij zelfstandig aan de slag gaan. Sensoor voert deze
dienst namens vrijwel alle Nederlandse gemeenten uit. Daarnaast ontvangt zij giften van
particulieren, fondsen en kerken.
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