Heeft u vragen of opmerkingen?

“Vrijwilligerswerk doe je niet
omdat je moet,
maar omdat je mag.
Je doet het niet in de
eerste plaats
met je handen of voeten
maar met je hart.
Je doet het niet zozeer
door te spreken
maar door te luisteren.
Het is iets geven van jezelf,
niet iets van wat je hebt,
maar wel van wie je bent!”

Bij problemen, vragen of
bemerkingen kunt u steeds terecht bij
Mevr. Marleen Geldhof,
verantwoordelijke van het
vrijwilligerswerk, de ergo-therapeuten
en indien nodig bij Dhr. Geert
Declerck, algemeen directeur.

Geef jezelf
en krijg veel terug!
Vrijwilligerswerk

INLICHTINGEN
WZC Maria Rustoord
Weststraat 53
8770 Ingelmunster
Geldhof Marleen: verantw. vrijwilligerswerk
Telefoon: 051/30.48.41
Fax: 051/31.73.57
E-mail: animatie@wzcingelmunster.be

Vrijwilligerswerk
in WZC Maria Rustoord.
Zoek je een zinvolle tijdsbesteding?
Heb je wat tijd in overschot?
Wil je iets doen voor bejaarden?
Het kan hier in WZC Maria Rustoord.
Het werken met vrijwilligers is binnen de
organisatie een bewuste keuze.
Wij beogen een thuisbenaderend
milieu te scheppen, met aandacht voor de
specifieke noden en verlangens van de
bewoners.
Wij wensen een cultuur te creëren waar
de senior zijn/haar levensverhaal kan verder schrijven en tot voltooiing brengen.
Om dit ten volle te kunnen realiseren,
doen wij onder meer beroep op hulp van
vrijwilligers. Door een persoonlijk contact met de bewoners, kan de
vrijwilliger de menselijkheid en
samenspraak tussen de bewoners en het
wo o n – e n z o r g c e n t r um m e e
garanderen.

Taken die uitgevoerd worden door vrijwilligers:

Wat bieden we?


▪ Kamerbezoeken
▪ Herstellen van kledij
▪ Openhouden van het cafetaria
▪ Hulp bij animatieactiviteiten
▪ Maaltijdbegeleiding
▪ Vervoer bij uitstappen
▪ Koor en begeleiding











U kan rekenen op de nodige
p r a k t i s ch e e n e m o t i o n e l e
ondersteuning in het
vrijwilligerswerk
U werkt samen met gemotiveerde
medewerkers die het
vrijwilligerswerk ten volle steunen
en respecteren
Gratis vorming
Verzekering
Maandelijks ontvangen van het
tijdschrift ‘Vitamine C’ uitgegeven
door Caritas Gemeenschapsdienst
Een gratis consumatie tijdens het
uitoefenen van het
vrijwilligerswerk
Jaarlijkse bedankingsavond met
een hapje en een drankje

