Welzijnshuis
VRIJWILLIGE CHAUFFEUR
Het Welzijnshuis organiseert personenvervoer
voor inwoners van de gemeente met
verplaatsingsproblemen. De ritten die aangevraagd
worden, zijn vaak voor een familiebezoek,
boodschappen, een kappersbezoek, een
doktersconsultatie of voor administratieve zaken
naar het gemeentehuis.
Chauffeurs en gebruikers zijn tijdens de ritten
verzekerd.
Voor de Minder Mobielen Centrale (MMC) doen we
een beroep op vrijwillige chauffeurs die met hun
eigen wagen rijden en een vergoeding van
0,30 euro ontvangen voor elke gereden kilometer.
De Handicar werkt met vrijwillige chauffeurs die
met een uitgeruste wagen, rolstoelgebruikers
vervoeren.

BEN JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?
Heb jij nog een beetje vrije tijd? Ben jij nog
actief? Wil jij je graag inzetten voor anderen?
Wil je nieuwe ervaringen op doen? Dan is
vrijwilligerswerk misschien iets voor jou!
Wens je nog een beetje meer uitleg of wens je het
eens echt uit te proberen? Aarzel dan niet om ons
te contacteren!
Welzijnshuis
Blokstraat 2, 9170 sint-Gillis-Waas
03 202 80 00
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
Nele Stevens - Vrijwilligerscoördinator
03 202 80 00
nele.stevens@sint-gillis-waas.be
Ook op de website kan je terecht voor verdere
informatie: www.sint-gillis-waas.be

V.U.: Maaike De Rudder (Burgemeester), Burgemeester Omer de Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Vrijwilligers

Welkom
In Vlaanderen zijn heel wat vrijwilligers aan het
werk. Ook in Sint-Gillis-Waas zijn er velen die
zich met vuur inzetten voor anderen. Stel je SintGillis-Waas eens voor zonder verenigingen, zonder
adviesraden, zonder de vrijwilligerswerking in
woonzorgcentra of assistentiewoningen, zonder de
MMC of Handicar, zonder Tempus De Route vzw,
zonder de plantjesverkoop ten voordele van Kom op
tegen Kanker, ...
Al deze en nog veel meer activiteiten maken van
Sint-Gillis-Waas een aantrekkelijke en levenslustige
gemeente. Deze initiatieven hebben gemeen dat
ze alleen mogelijk zijn met de drijvende kracht
van talrijke vrijwilligers. Zij geven kleur aan onze
gemeente!
Dankzij vrijwilligerswerk krijgen mensen de
mogelijkheid om betrokken te zijn en om zich te
engageren voor de samenleving. Anderzijds kan de
gemeente een meer cliëntgerichte hulpverlening
aanbieden en zorgen voor een aangenaam woon–
en leefklimaat van de cliënten.

ONZE TROEVEN
•

•

Voor vrijwilligers, personeel, cliënten, … is er
een aanspreekpunt. De vrijwilligerscoördinator
biedt de nodige ondersteuning. Je kan
er terecht voor informatie over het
vrijwilligersbeleid, verzekeringen, rechten en
plichten en nog veel meer.
Er worden regelmatig vormingen of andere
groepsbijeenkomsten georganiseerd.

•

•
•

•

•

Onze vrijwilligers zijn verzekerd voor burgerlijke
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, lichamelijke
ongevallen en materiële schade.
Elke vrijwilliger bepaalt zelf op welke
momenten hij/zij beschikbaar is.
Om de vrijwilligers te bedanken voor hun
enthousiaste inzet, worden ze elk jaar
getrakteerd tijdens het vrijwilligersfeest.
Elke vrijwilliger ontvangt om de 2 maanden
het vrijwilligersblad ‘ ’t Stuifmailtje’ om op de
hoogte te zijn van het vrijwilligerswerk en het
dagelijks leven in het woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen.
Naast de bestaande taken, kunnen
nieuwe ideeën besproken worden met de
vrijwilligerscoördinator en uitgroeien tot een
nieuw vrijwilligersinitiatief.

VRIJWILLIGER IN HET WOONZORGCENTRUM
In het woonzorgcentrum is er een enthousiaste
ploeg vrijwilligers actief. Zij hebben de smaak te
pakken. Maar de projecten groeien ook! Daarom
kunnen wij nog steeds extra handen gebruiken bij:
• Wandelen met bewoners
• Maaltijdbegeleiding
• Ontspanningsactiviteiten
• …

VRIJWILLIGER IN DE ASSISTENTIEWONINGEN
Ook in de assistentiewoningen wordt
vrijwilligerswerk meer en meer geïntegreerd. Taken
die vrijwilligers kunnen opnemen zijn:
• Boodschappen doen met of voor bewoners
• Wandelen met bewoners
• Meehelpen bij het organiseren van activiteiten

“Ik kijk telkens uit naar een activiteit. Het is
de band die je hebt met de bewoners en
de vriendschap die je terugkrijgt, die zo een
aangename sfeer scheppen.”
VRIJWILLIGER BIJ EENZAME OUDEREN
Om sociale contacten te stimuleren of om eenzame
ouderen te ondersteunen, doen vrijwilligers
huisbezoeken. Momenteel situeert zich dit
voornamelijk in het woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen.
VRIJWILLIGER BIJ HET LOKAAL OPVANG
INITIATIEF (LOI)
In het kader van de uitbouw van een
zinvolle vrijetijdsbesteding, brengt de
vrijwilliger ideeën en begeleidt hij mogelijke
ontspanningsmomenten voor kandidaat politiek
vluchtelingen:
• Wegwijs in de gemeente
• Sportvoorzieningen
• Huiswerkbegeleiding
• …

