PERSBERICHT
Amersfoort, 2 februari 2015
Sensoor opent locatie in Amersfoort
Luisterhelden gezocht voor telefonische en online hulpdienst
Amersfoort - Voor de nieuwe locatie in Amersfoort zoekt Sensoor vrijwilligers met ruimte in hun hart, hoofd en agenda (± 18 uur per maand) om een
luisterend oor te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Sensoor
is dag en nacht bereikbaar per telefoon, e-mail en op dagdelen per chat. Eind
maart start een basistraining om nieuwe vrijwilligers op te leiden.
Goed kunnen luisteren is een belangrijke kwaliteit waarmee je voor een ander veel
kunt betekenen. Iedereen heeft weleens behoefte om echt gehoord te worden.
Dan is het van onschatbare waarde als er iemand is die naar jou wil luisteren met
aandacht en respect. Iemand die er even helemaal voor jou is, anoniem en
vertrouwelijk. De vrijwilligers van Sensoor luisteren, stellen vragen en denken mee.
Zo helpen zij gedachten te ordenen, bieden zij troost en geven een steuntje in de
rug.
Zowel aan de telefoon als via chat gaan gesprekken bij Sensoor vaak over
eenzaamheid, relaties, depressie, angst, suïcidegedachten en verlies. Het werk
stelt hoge eisen aan de vrijwilligers. Daarom krijgen zij alvorens aan de slag te
gaan een intensieve gecertificeerde training aangeboden. Ook daarna wordt veel
aandacht besteed aan bijscholing en begeleiding door een vaste beroepskracht.
Levenservaring, inlevingsvermogen, zelfkennis en humor zijn belangrijke eigenschappen van de Sensoorvrijwilliger.
Ben jij deze vrijwilliger? Kijk voor meer informatie op www.sensoor.nl of meld je
direct aan: amersfoort@sensoor.nl / tel.nr. 0346-590098.
Sensoor
Sensoor, opgericht in 1958 onder de naam SOS Telefonische Hulpdienst, heeft
locaties door het hele land. Met ruim 250.000 gesprekken per jaar is Sensoor de
grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt.
Vrijwilligers, opgeleid en begeleid door beroepskrachten, bieden dag en nacht
echte aandacht met een luisterend oor. Lees meer op www.sensoor.nl
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Locatie Amersfoort is onderdeel van Sensoor Noord-West met tevens locaties in
Alkmaar, Zaandam, Haarlem, Hilversum en Leiden.
Voor meer informatie of het aanvragen van een interview kunt u contact opnemen
met Karin Prins: k.prins@sensoor.nl/ tel. nr. 0346 590098

