VRIJWILLIGER ZIJN

OC BROEDER EBERGISTE
Het ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste,
ondersteunt volwassenen met een verstandelijke
beperking. Wij willen onze bewoners ondersteunen bij het uitbouwen van hun levensproject. Dit
betekent een voortdurend streven naar een zorg
op maat, met een aangepaste infrastructuur, met
specifieke materialen of aangepaste voertuigen,
met een vrijetijdsbesteding op maat van de bewoners,...
er

Wij hebben jou nodig:
- mensen met een verstandelijke beperking hebben
een grote nood aan contact en hulp,
- als vrijwilliger maak je tijd, geef je tijd om echt te
luisteren,
- je werkt mee aan een hart in de zorg voor de medemens
Wij zoeken vrijwilligers:
- met respect en aandacht voor een persoon met
een beperking,
- die gemaakte afspraken respecteren,
- die werken volgens de identiteit van onze organisatie
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Onze bewoners en begeleiders hebben veel dromen en plannen. Deze kunnen echter niet steeds
verwezenlijkt worden zonder extra helpende handen en tijd. De hulp van een vrijwilliger is dus goud
waard als aanvulling op de zorg van begeleiders.

-

Wij werken op verschillende locaties in de driehoek
Gent - Deinze - Sint-Lievens Houtem.

-

Als vrijwilliger:
zoeken wij samen met jou waar en hoe je je best
kan inzetten (sporadisch, maandelijks,...),
ben je verzekerd voor ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid,
word je begeleid bij vrijwilligerswerk en zijn er
regelmatig vormings- en ontmoetingsmomenten,
krijg je maandelijks de nieuwsbrief Infoflash (overzichtskalender van alle activiteiten),
ben je gratis aangesloten bij PRESENT - Caritas Vrijwilligerswerk, ...

INFO

OC BROEDER EBERGISTE
Heidi Taerwe
Leenstraat 31-35
9890 Vurste-Gavere
09/ 389 04 11
ebergiste.vrijwilligerswerk@fracarita.org
www.ebergiste.be

PRESENT vzw
Liliane Krokaert
Liefdadigheidsstraat 39
1210 Brussel
02/ 248 10 42
info@presentweb.be
www.presentweb.be

VRIJWILLIGERSWERK IN
OC BROEDER EBERGISTE
vervoervrijwilligers brengen bewoners/deelnemers van en naar activiteiten/kampen, van en naar huis,...
hetzij met eigen wagen, hetzij met
onze wagens
individueel contact met een bewoner:
samen iets gaan drinken, naar de film
gaan, een wandeling maken, dezelfde
hobby delen,....
helpen (al dan niet in de woongroep)
met enkele huishoudelijke taken zoals
koken, was, strijk, naaiwerk, kleine
klusjes,...
helpen bij feesten

helpen bij activiteiten zoals fitness,
zwemmen, paardrijden, wandelen,
naar de markt gaan, ... Dankzij uw
aanwezigheid kunnen meer bewoners
deelnemen!
in de woongroep een activiteit doen
met enkele bewoners. Bv. puzzelen,
voorlezen, naaien, petanquen,...

bewoners ondersteunen bij de verkoop van zelfgemaakte producten in
onze winkel in Gent
met één/enkele bewoners de plaatselijke misviering bijwonen
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BEN JIJ ONZE
VANGST VAN
DE DAG???

