
 

 
 
 
 
Wil je in je vrije tijd iets betekenen voor 
ouders van kinderen die zijn opgenomen 
in het Maastricht UMC+?  Maar ben je 
overdag druk met werk, studie of anders?  
 

Word dan nachtvrijwilliger bij  
Ronald McDonald Huis Maastricht!  

  
Een ziek kind kán niet zonder zijn ouders. Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht 
mogelijk in de buurt zijn én is het heel fijn om een eigen plek te hebben waar je 
even tot rust kunt komen, kunt koken, de was kunt doen, kunt slapen en 
douchen. Dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers is dit allemaal mogelijk 
in het Ronald McDonald Huis.  
  

De deuren van Huis Maastricht staan 24/7 voor onze gasten open. Ook ’s nachts zijn 
er vrijwilligers in het Huis. Als nachtvrijwilliger ben je het eerste aanspreekpunt voor 
onze gasten tijdens de nachtelijke uren. Je maakt gebruik van een eigen slaapkamer 
en wordt alleen gewekt in geval van calamiteiten.  
 

Wat vragen wij van jou?  
Regelmatig tijdens de nachtelijke uren, door de weeks 
en/of in het weekend, een slaapdienst van 12 uur te 
draaien. Een nachtdienst ziet er als volgt uit: 

 

▪ Een nachtdienst start om 20:30u om nog enkele   
    vrijwilligerstaken uit te voeren.  
▪ Vanaf 23:00u gaat je slaapdienst in en kun je slapen tot  
    07:00u de volgende ochtend.  
▪ Vanaf 07:00u sta je tot 08:30u weer klaar voor de vroege  
    vogels onder onze gasten.   
▪ Bij calamiteiten ’s nachts ben jij eerste aanspreekpunt en  
    kun je dus gewekt worden.  

  
Wat vragen wij van jou?  
Vanwege de duur van inzetbaarheid (12u per dienst) bieden wij nachtvrijwilligers een 
vergoeding van €25,- per nacht. 
 

Bij voorkeur heb je de intentie om minimaal één jaar vrijwilligerswerk te doen.  
  
Vrijwilliger worden?   
Wil jij je steentje bijdragen om het verblijf van onze gasten in de nacht nog prettiger 
te maken? En ben je geïnteresseerd in de functie van nachtvrijwilliger? Stuur dan 
een mail naar maastricht@ronaldmcdonaldhuis.nl o.v.v. aanmelding nachtvrijwilliger  

NACHTVRIJWILLIGERS  GEZOCHT ! 


