Interesse?
ICT
Als vrijwilliger-ICT probeer je de PC/tablet van
de zorggebruikers te herstellen of installeer je
de nodige software.
Vrijwilliger voor vervoer
Als vrijwilliger-vervoer breng je, met behulp van
het vervoer van de voorziening de
zorggebruikers bvb. naar thuis of naar vakantie.
Activiteitenvrijwilliger
Als activiteitenvrijwilliger help je mee bij de opbouw of bij het in goede banen laten lopen van
activiteiten als carnaval, zomerfeest,...

Voor meer info over vrijwilligerswerking bij
vzw Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth kan u
terecht bij coördinator Erwin Pellens of op de
website: www.bc-elisabeth.be.
Coördinator vrijwilligerswerking
Sint-Elisabethlaan 20
3990 Wijchmaal-Peer
011 399 500
e.pellens@bc-elisabeth.be

Bereikbaarheid

www.bc-elisabeth.be
info@bc-elisabeth.be
Vind ons op:

Helpt u een handje
mee?

Heb jij vrije tijd?
Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging?
Ben je graag onder de mensen?
Heb jij zin om te vrijwilligen?
Dan is dit wel iets voor jou!

Op zoek naar helpende handen
Als Begeleidingscentrum willen we onze zorggebruikers zorg op maat bieden. Wij zijn er van overtuigd dat
vrijwilligerswerk bijdraagt tot het realiseren van een
grotere vorm van zorg op maat.
Vrijwilligerswerk biedt onze zorggebruikers extra mogelijkheden om in relatie te treden met anderen en tot het
deelnemen aan het gemeenschapsleven.
Uit dit perspectief zijn we steeds op zoek naar helpende handen.
Voor vrijwilligers kan het werk een zinvolle betekenis
geven aan de vrije tijd. Het geeft hen de mogelijkheden
om ervaringen en nieuwe inzichten op te doen. Vrijwilligerswerk mag dan financieel niets opbrengen, maar de
dankbaarheid die je van de zorggebruikers terugkrijgt,
is ‘gewoon bijzonder’.

Waarin kunnen vrijwilligers bijdragen?
Wie zijn wij?
vzw Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth is een
door het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap vergunde zorgaanbieder voor het
aanbieden van zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.

Vrijwilligerswerk
‘Kleine gebaren met
een groot effect’

De voorziening is ontstaan in 1925 uit het initiatief
van de zusters van de congregatie van
St-Vincentius a Paolo van Deinze.
De hoofdcampus bevindt zich in Wijchmaal. Met
campussen in Overpelt, Neerpelt, Sint-HuibrechtsLille en Eksel zijn we door de jaren heen uitgegroeid tot een grote voorziening die zich richt tot
de regio Noord-Limburg.
In deze folder willen we kort toelichten waarom
vrijwilligerswerk in onze voorziening belangrijk is
en wat je als vrijwilliger allemaal kan doen.

Als vrijwilliger kan je terecht binnen verschillende
diensten naargelang je eigen talenten en
interesses:
Huiswerkbegeleider
Als huiswerbegeleider help je de kinderen/jongeren
met hun huistaak, zoek je samen met hen naar een
passende studiemethode.
Begeleider activiteit
Als vrijwilliger begeleid je één of meerdere zorggebruikers tijdens een activiteit, bijvoorbeeld zwemmen, naar de wekelijkse markt gaan,...

Werving
Bied je jezelf aan als vrijwilliger dan volgt er een
kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek
waarin wij vertellen wat we doen en waarin jij jezelf kan
voorstellen en over je motivatie kan vertellen.
Samen bekijken we of je al dan niet kan starten. Na het
praktische doorgenomen te hebben, laten we je kennis
maken op de werkvloer en zal een verantwoordelijke
aangeduid worden die je verder begeleidt en waar je
steeds terecht kan met je vragen of opmerkingen.

Gastgezinnen en bezoekvrienden
Als gastgezin ontvang je op regelmatige basis een
zorggebruiker bij je thuis om hem/haar de warmte
van een thuis te laten aanvoelen.
Als bezoekvriend kom je de zorggebruiker op
regelmatige basis een bezoek brengen zodat een
vriendschap of vertrouwensband kan ontstaan.

