
   

 
 

ZONNEHUIS OOSTERGAST 
Zuidhorn 

 
 

                    

                       
 

 Zonnehuis Oostergast is onderdeel van Zonnehuisgroep Noord. De bewoners wonen 
verspreid over een wijk. Er zijn zeven woningen voor mensen met dementie. Per huis zijn er 
twee huiskamers, met elk zes bewoners. Alle bewoners hebben een eigen zit/slaapkamer. De 
huiskamer is de plek voor de maaltijden, koffie/thee drinken en huiselijke activiteiten. Er is een 
open keuken, de warme maaltijd wordt hier gemaakt. Er zijn veel faciliteiten op het Dorsplein 
in de wijk, zoals ons restaurant de Eetkamer van Oranje; het plein met leuke zitjes; de 
supermarkt; de kapsalon; de pedicure; het activiteitencentrum. Buiten is het leuk om te 
wandelen of te zitten. Er is een dierenweide. Het adres: Gemmastraat 14, 9801 VG Zuidhorn. 
Wij hebben onder de regeling van ‘Meedoen’ plaats voor een aantal mensen als 
 

Assistent woonactiviteiten (m/v) 
 Voor 6 maanden  
 Werktijden en aantal uren in overleg vast te stellen 

 
Voor wie 

 voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn 

 om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt 

 om jouw toekomstperspectief te vergroten 
 
Taken 

 bewoners helpen bij de maaltijden, spullen klaar zetten en opruimen 

 de bewoners gezelschap houden, een praatje maken 

 met een bewoner wandelen, een spelletje doen of een boodschap doen 

 andere voorkomende werkzaamheden, zoals strijken, de was doen of een appartement 
schoonmaken 

 
Gevraagd 

 je hebt een warm hart voor ouderen en kunt goed luisteren 

 je blijft altijd vriendelijk en gastvrij en je durft hulp te vragen bij een moeilijke situatie 

 je ziet het werk liggen en wilt aanpakken 

 je bent eerlijk, betrouwbaar en ziet er netjes uit 
 

Wij bieden 

 goede dagelijkse werkbegeleiding 
 
Wil je meer weten?  
Bel of mail voor informatie met trajectbegeleider Jolanda van Houten 
Tel: 06 225 86 224 / j.v.houten@saaksumborg.nl    

 Websites: www.zonnehuisgroepnoord.nl en www.saaksumborg.nl   

http://www.zonnehuisgroepnoord.nl/
http://www.saaksumborg.nl/

