
“Samen kunnen we zoveel meer”.  

 Vrijwilligers ondersteunen de werking 

van ons woonzorgcentrum. Dankzij hun 

‘onbetaalbare’ inzet ontstaan er meer 

mogelijkheden om beter tegemoet te 

komen aan de wensen en behoeften van 

onze bewoners. Door hun hulp kunnen 

we zo een aangepaste en gevarieerdere 

tijdsbesteding aanbieden. 

 

“Vrijwilligers brengen veel warm-

menselijkheid binnen”.         

 Langs individuele contacten groeien er 

vriendschapsrelaties en worden          

bestaande relaties versterkt. Vrijwilligers 

betekenen een meerwaarde in onze 

voorziening en zorgen voor extra      

kwaliteit. 

Iedereen mag zich goed voelen in ons woon-

zorgcentrum, elke bewoner, familielid,    

medewerker, bezoeker en vrijwilligers.  

Onze christelijke inspiratie willen we         

levendig houden in alle aspecten van het 

beleid en de dagelijkse dienstverlening. 

We zijn een open voorziening die opvang 

biedt aan ouderen voor wie thuiszorg niet 

meer kan.  

Wij proberen hen een aangename thuis, een 

kwaliteitsvolle verzorging en begeleiding te 

bieden in een gezellige sfeer en een         

aangename omgeving. 

Naar de toekomst toe willen we steeds    

blijven openstaan voor nieuwe evoluties die 

zich voordoen in de ouderenzorg. 

 een waardevolle, verrijkende vrijetijds-

besteding 

 veel vreugde en voldoening in uw vrij-

willigerswerk 

 veel menselijke betrokkenheid en 

deugddoende contacten 

 een goede sfeer en begeleiding 

 dankbaarheid door medewerkers, bewo-

ners en familie 

 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie om alle 

vrijwilligers in de bloemetjes te zetten 

voor hun inzet 

 gratis huiskrantje ‘De Grote Klokke’  

 de mogelijkheid om als vrijwilligers aan 

vormingsmomenten deel te nemen 

 “een hapje en een drankje” ten gepaste 

tijde 

 op regelmatige tijdstippen worden er 

vergaderingen en bijeenkomsten geor-

ganiseerd betreffende de verschillende 

taken, zodat inspraak zeker mogelijk is 

 verzekering 



 Cafetaria openhouden  

hulp bij feesten enkel voor bewoners (zaal 

schikken, interne verplaatsing, bediening, 

afwas, opruimen, gezelschap houden aan 

tafel) 

 versiering aanbrengen in het WZC 

 begeleiding van bewoners op uitstappen, 

wandelingen of treinritten 

 hulp bij spel-, crea-, zang-, kookactiviteiten 

 begeleiding naar activiteiten in het   

    dorp (Ziekenzorg, Okra) 

 hulp bij het rijdend kookfornuis 

 kaarten met de bewoners 

 hulp bij koffietafel buiten / binnen 

 hulp bij opmaak van huiskrantje,     

    ronddelen 

 hulp bij grote feesten zoals Ijsfestijn,         

Seniorenweek, Kerstmarkt, ... 

 toneel 

 en nog veel meer 
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Onze vrijwilligerswerking is gebaseerd op 

ieders mogelijkheden, inzet en interes-

ses. De samenwerking verloopt volgens 

de peilers van onze missie. 

Voor nieuwe vrijwilligers plannen we 

eerst een kort kennismakingsgesprek 

met een rondleiding. Zo zetten we direct 

de werking uiteen en polsen we naar uw 

interesses. 

Voor verdere vragen in verband met de 

gang van zaken of wanneer u interesse 

hebt om vrijwilliger te worden, neemt u 

het best contact op met Lies De Winter 

of directie. 

 

Tel. Algemeen: 051/59 12 70      

e-mail: lies.de.winter@terwestroze.be 

Word jij ook  

vrijwilliger  

bij ons? 
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