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"Eindelijk is het zover...." of "En toen gingen we naar de ijssalon, dat was lekker. En 
toen gingen we met z'n alle naar de speeltuin,. Dat was erg leuk. En toen..." 
 
Kun jij dat beter? En weet jij onze tekstschrijver ervan te overtuigen dat je de 
perfecte aanvulling bent? Wellicht wordt het dan eens tijd dat je op onze voordeur 
gaat kloppen! 
 

Zijn wij een match? 

Je belangrijkste competenties als vrijwilliger zijn: 

✓ Je bent een planner 
✓ Je kunt overweg met Meta Business (Instagram en Facebook),  

Twitter en LinkedIn 
✓ Je hebt een vaardige pen waarmee je onze doelgroep aanspreekt, en 

nieuwe weet aan te boren 
✓ Je bent enthousiast en beschikt over de noodzakelijke tijd. Als je inderdaad 

een 'planner' bent, hebben we het over circa twee uurtjes per week. 
✓ Commitment staat bij ons echt heel erg hoog in het vaandel. 

Wat bieden wij jou?  

✓ Je kunt de werkzaamheden vanuit huis uitvoeren, maar je bent ook van 
harte welkom op ons kantoor in Veenendaal 

✓ Een geweldig en enthousiast team aan vrijwilligers, jouw nieuwe 'blauwe 
familie' 

✓ Tosti's als lunch als je op kantoor bent 
✓ De mogelijkheid om samen met ons verder te bouwen aan de toekomst 

van Bliss to Shine. Jouw inbreng doet er echt toe. 
✓ De mogelijkheid om als co-begeleider deel te nemen aan een 

wensvervulling. 

Let wel: het betreft een functie op vrijwillige basis, er staat geen vergoeding 
tegenover. 

 
Wie is Stichting Bliss to Shine? 

✓ Bliss to Shine is een non-profit organisatie, in het bezit van de CBF-
erkenning en de ANBI-status met een landelijke dekking. We werken 
dagelijks om thuiswonende kinderen in gezinnen, die dealen met kanker, 
een herinnering voor het leven te geven. En dat doen we door dagen te 
organiseren: de Blissi Special Days, oftewel de wensdagen, en de Shine 
Day, het jaarlijkse event. 

✓ Dit alles doen we het liefst zonder enige investering. Organisaties en 
ondernemers die ons helpen, doen dit vrijblijvend. We zijn een groeiende 
organisatie. 
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Ben jij dit?  
Stuur dan je cv + motivatie naar hr@blisstoshine.nl  
Ter attentie van Janett van Soest en vertel waarom wij jou moeten leren kennen! 
Wij nemen contact met je op voor een oriëntatiegesprek, online of live op ons 
kantoor in Veenendaal.  
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