
 
 
De OBA (Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) is een maatschappelijk-culturele instelling en 
heeft als missie om alle Amsterdammers te inspireren om te blijven leren en om kennis, cultuur en 
informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken. Inmiddels is de OBA al 100 jaar de 
plek waar Amsterdammers samenkomen voor hun persoonlijke ontwikkeling. In de 20ste eeuw ging 
het met name om boeken. De 21ste eeuw vraagt om vrije toegang tot alle denkbare 
informatiebronnen, meer leervormen en een breed cultureel aanbod. Je vindt dit terug in onder 
meer de voorstellingen, groepsbijeenkomsten, workshops, cursussen, lees-, taal- en tabletcafés, 
leeskringen etc. De OBA trekt daarmee jaarlijks zo’n 3,5 miljoen bezoekers en is dan ook niet meer 
de stille leeszaal die het ooit geweest is. 
  
Vrijwilligers in de OBA 
Vrijwillige medewerkers zijn steeds belangrijker voor de OBA: dankzij hen kunnen wij nog steeds ons 
aanbod aan activiteiten en cursussen uitbreiden. Onze vrijwilligers ondersteunen in de vestigingen, 
beantwoorden vragen en wijzen de weg, helpen bij culturele en maatschappelijke activiteiten, of ze 
leveren een bijdrage aan de diverse trainingen basisvaardigheden op het gebied van taal en 
computers. Er zijn verschillende mogelijkheden en je doet (weer) werkervaring op en ontwikkelt je 
talenten. Wij zijn op zoek naar een: 

      

Vrijwilliger Voorlezen in een verzorgingstehuis 

(2x per maand 2 uur) 

 
Lijkt het je leuk om in contact te komen met Pakistaanse ouderen en ze twee keer per maand voor te 
lezen? Dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor jou! Het project Ouderen in de Wijk maakt 
het voor ouderen mogelijk om activiteiten in de bibliotheek bij te wonen.  
 
Wat ga je doen? 
Als vrijwilliger lees je voor aan ouderen rond de 60-70 jaar van Pakistaanse afkomst die in 
Amsterdam wonen. Je leest voor in het Nederlands. Je verzorgt zelfstandig de voorleesactiviteit en 
zoekt geschikte boeken uit om voor te lezen. Je gebruikt naast boeken ook liedjes, versjes en 
beweegspelletjes om het verhaal te vertellen en te zorgen dat de ouderen actief aan de activiteit 
deelnemen. 
                  
De voorleesactiviteit gaat plaatsvinden op woensdagmiddag in een verzorgingstehuis in Amsterdam 
Oost als onderdeel van de dagbesteding. De activiteit wordt twee keer per maand georganiseerd. 
Uitbereiding wordt na de start van de activiteit bekeken. 

 
  



Belangrijk voor ons 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 

 Je hebt affiniteit met basisvaardigheden 

 Je hebt een open houding en bent klantvriendelijk 

 Je bent in staat groepen mensen te woord te staan en hen te enthousiasmeren 

 Je hebt een positieve instelling en verantwoordelijkheidsgevoel 

 Voor deze functie kan een VOG worden aangevraagd 

 

Leuk voor OBA-vrijwilligers 

 Je leert nieuwe mensen kennen en breidt je netwerk uit 

 Je wordt goed begeleid in een inspirerende werkomgeving 

 Een vergoeding in de vorm van een gratis OBA abonnement en een eindejaar attentie 

 Je bent WA en ongevallen verzekerd 

 
Gevraagde inzet 
Werktijden:  2x per maand, woensdagmiddag, 13.00 - 14.00 uur 
Duur:   minimaal een jaar 
Vanaf:   november 2020 
Locatie:   verzorgingstehuis in Amsterdam Oost  

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze en andere vrijwilligersfuncties kun je mailen naar vrijwilligers@oba.nl 
t.a.v. Willemijn Ligthart of Jeaan Bodaan of bellen naar 020 52 30 744/745. 
 
 
Reageren 
Vrijwilliger worden voor deze Ouderen in de Wijk activiteit? Mail dan jouw motivatie en cv naar 
vrijwilligers@oba.nl o.v.v. Pakistaans voorlezen. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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