
Aanbod vrijwilligerswerk in 
het OCMW Wevelgem 

Word jij het zonnetje in iemands leven? 
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Vrijwilliger zijn 

is vrijwillig maar niet vrijblijvend 

is verbonden maar niet gebonden 

is onbetaalbaar maar niet te koop 

is positief denken 

is positief doen 

met als enige doel 

voor jezelf en de ander 

een goed gevoel geven 
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Wil jij het dagelijkse 
leven van iemand 

draaglijker maken? 
Samen boodschappen 

doen, de vuilniszakken 
buiten zetten of de 
rolluiken optrekken 
zodat de zon weer 

binnen schijnt? Dan 
zoeken we jou! 
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VRIJWILLIGERS BOODSCHAPPEN DOEN VOOR 
ZORGBEHOEVENDE PERSONEN 

TAKEN  Boodschappen doen voor en/of met mensen die 
omwille van ziekte of leeftijdsproblematiek niet 
meer zelfstandig kunnen instaan voor de 
boodschappen. 

PROFIEL  Mensen met een beetje tijd, die zich graag 
belangeloos inzetten voor anderen. 

 Open ingesteld zijn en graag nieuwe contacten 
leggen. 

 Sociaal ingesteld zijn.  

WIJ 
BIEDEN U 

 Inspraakmogelijkheden: 
 Je bepaalt telkens zelf hoeveel tijd je vrijwillig 

kan besteden, onder welke vorm en op welk 
tijdstip. 

 Je krijgt inspraak over de verdere uitbouw 
van de dienstverlening (= aanpak, werkwijze, 
organisatie,….) 

 Een goede ondersteuning en follow-up van de 
dienst thuiszorg. 

 Regelmatig bijeenkomsten van vrijwilligers. 
 Bijscholing 
 Onkostenvergoeding 
 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 

lichamelijke ongevallen. 
 Omniumverzekering wagen tijdens het uitvoeren 

van opdrachten. 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Dienst thuiszorg OCMW Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem 
 056/43 55 00 

thuiszorg@ocmwwevelgem.be 
 



 
 9 

VRIJWILLIGERS AANVULLENDE THUISZORG 

TAKEN  Allerlei kleine huishoudelijke taken ter ontlasting of 
vervanging van de mantelzorg. 

PROFIEL  Mensen met een beetje tijd, die zich graag 
belangeloos inzetten voor anderen. 

 Open ingesteld zijn en graag nieuwe contacten 
leggen. 

 Sociaal ingesteld zijn.  

WIJ 
BIEDEN U 

 Inspraakmogelijkheden: 
 Je bepaalt telkens zelf hoeveel tijd je vrijwillig 

kan besteden, onder welke vorm en op welk 
tijdstip. 

 Je krijgt inspraak over de verdere uitbouw 
van de dienstverlening (= aanpak, werkwijze, 
organisatie,….) 

 Een goede ondersteuning en follow-up van de 
dienst thuiszorg. 

 Regelmatig bijeenkomsten van vrijwilligers. 
 Bijscholing 
 Onkostenvergoeding 
 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 

lichamelijke ongevallen. 
 Omniumverzekering wagen tijdens het uitvoeren 

van opdrachten. 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Dienst thuiszorg OCMW Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem 
 056/43 55 00 

thuiszorg@ocmwwevelgem.be 
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Wil jij producten ophalen 
bij de voedselbank? Of 

liever de 
voedselpakketten 

uitdelen zodat je de 
mensen ziet stralen van 
geluk? Dan zoeken we 

jou! 
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VRIJWILLIGERS VOEDSELBEDELING VZW TASTOE 

  

TAKEN  Samen met andere vrijwilligers instaan voor de 
organisatie van de maandelijkse voedselbedeling: 
Ophalen van producten bij de voedselbank, 
klaarzetten en verdelen van de voedselpakketten. 

 Ondersteuning van aanvullende activiteiten 
gekoppeld aan de voedselbank, zoals kooklessen 
met het aanbod van de voedselbank. 

PROFIEL 
 

 Sociaal ingesteld zijn. 
 Sterk in samenwerken 
 Discreet en respectvol ten aanzien van de 

gebruikers van de voedselbedeling 

WIJ 
BIEDEN U 

 Je werkt samen met een groep enthousiaste 
vrijwilligers. 

 Regelmatig vrijwilligersvergaderingen 
 Inspraakmogelijkheden: je denkt mee over de 

werking van de vzw. 
 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 

ongevallen. 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

De Sociale dienst OCMW Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem 
 056/43 56 00 

rozemie.delplace@ocmwwevelgem.be 
sofie.delaere@ocmwwevelgem.be 
Rozemie Delplace of Sofie Delaere 
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De bewoners van het 
Gulle Heem kijken graag 
uit naar nieuwe 
gezichten en een aardig 
woord. Wil jij de zon 
doen schijnen in hun 
oude dag? Dan zoeken 
we jou! 
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VRIJWILLIGERS LOGISTIEKE HULP 

  

TAKEN  Meehelpen bij grote activiteiten: tafels dekken, 
versiering aanbrengen, opruimen,…. 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Praktisch ingesteld zijn 
 Net zijn 

WIJ 
BIEDEN U 

 Alle materiaal 
 Hulp van collega’s 
 Eventueel eigen inbreng 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 90 

gulleheem@ocmwwevelgem.be 
Stine Verstraete 
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VRIJWILLIGERS VOOR BEZOEK AAN BEWONERS 

  

TAKEN  Regelmatig een bezoekje brengen aan bewoners. 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Verdraagzaamheid ten aanzien van de eigenheid 

van de bewoners 
 Empathisch luisterend 
 Soepel inspelen op de behoefte van de bewoner 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 De mogelijkheid om relaties op te bouwen met 

bewoners. 
 Naamlijst en begeleiding bij de start 
 Een goed gevoel mensen uit hun eenzaamheid te 

halen. 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 90 

gulleheem@ocmwwevelgem.be 
Stine Verstraete 
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VRIJWILLIGERS BEGELEIDING BIJ UITSTAPPEN 

  

TAKEN  Praktische ondersteuning bij uitstappen: bewoners 
vergezellen, bewoners begeleiden op de bus, de 
rolwagen voortduwen, eventueel hulp bieden bij 
maaltijden. 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Oog voor privacy 
 Niet betuttelend 
 Inspelen op de behoeften van de bewoners tijdens 

de uitstap. 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 De mogelijkheid om relaties op te bouwen met 

bewoners. 
 Zelf gratis meegenieten van een uitstap. 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 90 

gulleheem@ocmwwevelgem.be 
Stine Verstraete 
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VRIJWILLIGERS VOOR DIENSTVERLENING 

  

TAKEN  Op vraag een bewoner begeleiden of vergezellen bij 
een doktersbezoek, een tandartsbezoek,… 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Oog voor privacy 
 Niet betuttelend 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 De mogelijkheid om relaties op te bouwen met 

bewoners. 
 Gelegenheidsattenties 

 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 90 

gulleheem@ocmwwevelgem.be 
Stine Verstraete 
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VRIJWILLIGERS DIE BOODSCHAPPEN DOEN 

  

TAKEN  Boodschappen doen voor een bewoner die dat niet 
meer zelfstandig kan. 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Oog voor privacy 
 Niet betuttelend 
 Correct omgaan met geld 
 Betrouwbaar 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 De mogelijkheid om relaties op te bouwen met 

bewoners. 
 Gelegenheidsattenties 

 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 90 

gulleheem@ocmwwevelgem.be 
Stine Verstraete 
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VRIJWILLIGERS MAALTIJDBEGELEIDING 

  

TAKEN We zoeken vrijwilligers die de maaltijd toedienen aan een 
zorgbehoevende bewoner: 

 Tijdens de week van 11u30 tot 12u. 
 Tijdens de week van 17u30 tot 18u00 
 Tijdens het weekend van 11u30 tot 12u00 
 Tijdens het weekend van 17u30 tot 18u00 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Oog voor privacy 
 Niet betuttelend 
 Empathisch 
 Geduldig 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 De mogelijkheid om relaties op te bouwen met 

bewoners. 
 Alle nodige materiaal 
 Gelegenheidsattenties 

 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 90 

gulleheem@ocmwwevelgem.be 
Stine Verstraete 
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VRIJWILLIGERS PASTORALE WERKING 

  

TAKEN  Praktische ondersteuning vóór, tijdens en na de 
eucharistieviering of bezinningsmomenten. 

 Bewoners begeleiden van en naar de kapel voor de 
wekelijkse misviering. 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Oog voor privacy 
 Niet betuttelend 
 Empathisch 
 Rolwagen kunnen besturen 
 Enige voeling met de christelijke waarden 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 De mogelijkheid om relaties op te bouwen met 

bewoners. 
 Gelegenheidsattenties 

 
 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Het Gulle Heem, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 90 

gulleheem@ocmwwevelgem.be 
Stine Verstraete 
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Bruis je van energie? Ben 
je creatief, sportief, 
sociaal en animerend?   
In het lokaal 
dienstencentrum kan je 
jezelf ontplooien en voor 
anderen een mooie dag 
maken…. 
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VRIJWILLIGERS UITBATING CAFETARIA 

  

TAKEN  Gedurende een voor- of namiddag 
verantwoordelijk zijn voor het uitbaten van de 
cafetaria. 

 Bestellen en rondgaan met drank en 
versnaperingen 

 Netheid voor ogen houden. 
 Omgaan met geld en eenvoudige kassa. 
 Een maandelijks vergadermoment. 

PROFIEL 
 

 Vriendelijk en vlot in omgang 
 Hulpvaardig 
 Sociaal 
 Graag in de cafetaria werken 
 Stipt en correct 
 Rekenvaardig 
 Betrouwbaar 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering voor alle vrijwilligers 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 80 

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 
Hannelore Herman 
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VRIJWILLIGERS ACTIVITEITEN ORGANISEREN  

  

TAKEN  Regelmatig een activiteit (creatief, sportief, 
animerend, kennis van bepaalde onderwerpen 
delen,…) opzetten in samenspraak met de 
centrumleider. 

 Mee bekendheid geven aan deze activiteit. 
 Zich verdiepen in een bepaald thema. 

PROFIEL 
 

 Een behoorlijke kennis hebben in een bepaald 
thema (bv. reisverhalen vertellen) 

 Dit graag op een eenvoudige en duidelijke manier 
delen. 

 Enthousiast en uitnodigend zijn. 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering voor alle vrijwilligers 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 80 

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 
Hannelore Herman 
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VRIJWILLIGERS LOGISTIEKE TAKEN 

  

TAKEN  Meehelpen zowel vóór, tijdens als na een activiteit. 
 Klaarzetten van activiteiten 
 Zaal helpen schikken, stoelen en tafels herschikken 
 Bijhouden van inschrijvingslijsten 
 Versieren en opruimen van lokalen 

PROFIEL 
 

 Bereid om sporadisch vrijwilligerswerk te doen 
 Iemand die op veel fronten inzetbaar is 
 Vriendelijk en sociaal 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering voor alle vrijwilligers 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 80 

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 
Hannelore Herman 
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VRIJWILLIGERS REDACTIEMEDEWERKER OF 
FOTOGRAAF 

  

TAKEN  Regelmatig meewerken aan ons maandblad De 
Wegwijzer 

 Meehelpen aan het (op)maken van flyers en/of 
brochures 

 Af en toe aanwezig zijn in het dienstencentrum om 
foto’s te nemen van onze werking 

PROFIEL  Een vlotte pen hebben of redactionele 
vaardigheden bezitten 

 Sociaal voelend zijn 
 Stipt zijn en kunnen omgaan met deadlines 
 Luistervaardig 
 Technisch onderlegd in PC-gebruik en fotocamera 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering voor alle vrijwilligers 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 80 

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 
Hannelore Herman 
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VRIJWILLIGERS VOOR COMPUTERASSISTENTIE 

  

TAKEN  Mensen helpen die kleine problemen hebben met 
hun PC of laptop 

 Meewerken aan de website en 
computertoepassingen in het dienstencentrum 

 Af en toe een vorming geven rond specifieke 
computertoepassingen (bv. hoe een antivirus 
installeren?) 

PROFIEL 
 

 Handig zijn en graag werken met computers 
 Zich graag verdiepen in ICT 
 Kennis hebben van PC’s en eenvoudige handelingen 

kunnen uitleggen aan mensen 
 Door ervaring heel wat vaardigheden bezitten rond 

computer- en ICT-toepassingen. 
 Didactische vaardigheden hebben om kennis te 

delen met mensen die problemen hebben met hun 
PC of laptop 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering voor alle vrijwilligers 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 80 

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 
Hannelore Herman 
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VRIJWILLIGERS VOOR DE VERVOERSDIENST 

  

TAKEN  Oudere mensen vervoeren in functie van een 
bezoek aan vrienden, deelname aan een activiteit, 
een doktersconsultatie, een opname in het 
ziekenhuis,… en dit op eigen gekozen momenten 

PROFIEL  Een eigen wagen en rijbewijs hebben 
 Dienstbare opstelling 
 Beschikken over een mobiele telefoon 
 Correct omgaan met financiën, (correct) kunnen 

registreren van bijv. kilometervergoeding 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid, schade 

en ook omnium) 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 80 

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 
Hannelore Herman 
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VRIJWILLIGERS VOOR HUISBEZOEKEN AAN 80-
JARIGEN 

  

TAKEN  Oudere mensen regelmatig een huisbezoek 
brengen voor een babbel (in het kader van hun 
verjaardag of spontaan bezoek) 

 Het lokaal dienstencentrum of de dienst thuiszorg 
informeren indien er vragen zijn bij de mensen 
rond thuiszorgvoorzieningen 

 Een kort en eenvoudig verslag maken per 
huisbezoek 

 Tweemaandelijks vergaderingen met andere 
vrijwilligers die huisbezoeken doen 

PROFIEL  Sociaal voelend zijn 
 Discrete opstelling en kunnen omgaan met 

persoonlijke informatie 
 Luistervaardig zijn 
 Kennis of interesse hebben in de brede waaier van 

thuiszorg 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Verzekering  
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Het Knooppunt, Gulleheemlaan 20, Gullegem 
 056/43 20 80 

hetknooppunt@ocmwwevelgem.be 
Hannelore Herman 
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Woonzorgcentrum 
Elckerlyc is al een zonnige 
plaats maar maak jij het 
nog een stukje warmer 
met je lach? Dan zoeken 
we jou! 
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VRIJWILLIGERS VOOR AANDACHTSPERSONEN 

  

TAKEN  Individuele contacten met eerder geïsoleerde 
bewoners via gesprek en kleine activiteiten 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Verdraagzaamheid ten aanzien van de eigenheid 

van de bewoners 
 Vertrouwensrelatie kunnen opbouwen 
 Empathisch 
 Soepel inspelen op de behoefte van de toegewezen 

bewoners 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 20 

Evelyn.Vanneste@ocmwwevelgem.be 
Evelyn Vanneste 
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VRIJWILLIGERS TER ONDERSTEUNING VAN DE 
ANIMATIE 

  

TAKEN  Ondersteuning, begeleiding en praktische hulp aan 
de activiteiten: 
 Uitstappen 
 Marktbezoek 
 Allerlei feestelijkheden 
 Crea-activiteiten 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Empathisch 
 Soepel inspelen op de behoefte van de toegewezen 

bewoners 
 Begeleiden op tempo van de bewoner 
 Samenwerken 
 Een aantal vaardigheden op vlak van transfer, 

contactnames 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 20 

Evelyn.Vanneste@ocmwwevelgem.be 
Evelyn Vanneste 
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VRIJWILLIGERS CONCRETE DIENSTVERLENING 

  

TAKEN  De bewoner begeleiden naar doktersconsultatie, 
boodschappen doen, bezoek vrienden, bezoek aan 
het kerkhof,…. 

PROFIEL 
 

 Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Empathisch 
 Vertrouwensrelatie kunnen opbouwen 
 Flexibele beschikbaarheid 
 De bewoner ondersteunen en geruststellen 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 20 

Evelyn.Vanneste@ocmwwevelgem.be 
Evelyn Vanneste 

 

  



 
 33 

VRIJWILLIGERS MAALTIJDBEGELEIDING 

  

TAKEN  De bewoner begeleiden tijdens de maaltijd 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Empathisch 
 Vertrouwensrelatie kunnen opbouwen 
 Geduld 
 De eigenheid van de bewoner leren kennen en leren 

mee omgaan 
 Een aantal vaardigheden op vlak van 

maaltijdbegeleiding 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 20 

Evelyn.Vanneste@ocmwwevelgem.be 
Evelyn Vanneste 
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VRIJWILLIGERS INDIVIDUELE EN PRAKTISCHE 
TAKEN 

  

TAKEN  Het uitvoeren van kleine individuele taken zoals 
planten water geven, terras in orde brengen, 
vogeltjes verzorgen,… 

PROFIEL 
 

 Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 Organisatietalent en praktische ingesteldheid 
 Zelfstandig kunnen werken 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 20 

Evelyn.Vanneste@ocmwwevelgem.be 
Evelyn Vanneste 
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VRIJWILLIGERS PASTORALE WERKING 

  

TAKEN  Praktische ondersteuning vóór, tijdens en na de 
eucharistievieringen of bezinningsmomenten 

 Bewoners begeleiden van en naar de kapel voor de 
wekelijkse misviering 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Discreet 
 De bewoners correct begeleiden 
 Organisatietalent 
 Enig gevoel met de christelijke waarden 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Woonzorgcentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 20 

Evelyn.Vanneste@ocmwwevelgem.be 
Evelyn Vanneste 
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 37 

 

  

  

  

Elckerlyc staat voor ‘elke 
mens’. Bij ons is iedereen 
welkom om een mooie 
tijd te beleven! Wil jij je 
steentje bijdragen aan 
een stralende dag? Dan 
ben je meer dan welkom! 
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VRIJWILLIGERS UITBATING CAFETARIA 

  

TAKEN  Onthaal 
 Ondersteunen en begeleiden van de aanwezige 

bewoners 
 Bestellen en rondgaan met drank en 

versnaperingen 
 Opkuis 
 Administratieve en financiële verwerking 

PROFIEL  Vriendelijk en vlot in omgang 
 Hulpvaardig 
 Organisatietalent 
 Betrouwbaar, stipt en correct 
 Rekenvaardig 

 
 
 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 
Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 

 056/43 55 10 
ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 

Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS ONTHAAL en HULP RESTAURANT 

  

TAKEN  Gebruikers van het restaurant verwelkomen en 
wegwijs maken  

 Gebruikers die het fysisch nodig hebben, helpen bij 
het zelfbedieningssysteem en het brengen van de 
plateau met eten naar tafel, alsook het afruimen 
van de plateau na het eten 

PROFIEL  Vriendelijkheid en betrouwbaarheid uitstralen 
 Hulpvaardig zijn 
 Oog hebben voor concrete hulpbehoeftes  
 Zelfstandig kunnen werken 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS ACTIVITEITEN ORGANISEREN 

  

TAKEN  In samenspraak met de centrumleider één of 
meerdere activiteiten organiseren voor de 
gebruikers van het lokaal dienstencentrum. Dat 
kunnen activiteiten van informatieve, vormende, 
creatieve, sportieve,… aard zijn.   

 Mede zorgen voor de bekendmaking van deze 
activiteit(en) 

 

PROFIEL  Behoorlijke kennis hebben van een bepaald thema  
 Enthousiast en uitnodigend zijn 
 Op een eenvoudige en duidelijke manier kunnen 

communiceren  
 Geduld in overvloed hebben en begripvol zijn 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS LOGISTIEKE TAKEN 

  

TAKEN  Het aankleden van de ontmoetingsruimte of 
lokalen 

 Meehelpen bij het klaarzetten van activiteiten of 
het opruimen na de activiteiten  

 Boodschappen doen indien nodig voor de 
activiteiten 

 Reclame maken voor bepaalde activiteiten door te 
flyeren 

 Het rondbrengen van het maandblad ‘De 
Wegwijzer’ naar bepaalde verdeelpunten in de 
deelgemeente Wevelgem 

 

PROFIEL  Graag achter de schermen werken 
 Vriendelijk en hulpvaardig 
 Plichtsbewust  
 Enthousiast 
 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS GEBAK 

  

TAKEN  Af en toe gebak maken in de keuken van het lokaal 
dienstencentrum in functie van een 
ontmoetingsmoment in het cafetaria of van een 
informatieactiviteit 

PROFIEL  Graag en goed kunnen bakken 
 Oog hebben voor de veiligheid en veilig gebruik van 

de toestellen 
 Net werken, opruimen en de keuken opkuisen 

nadien 
 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS FOTOGRAAF 

  

TAKEN  Af en toe aanwezig zijn in het dienstencentrum om 
foto’s te nemen van onze werking. 

 Deze foto’s vrij ter beschikking stellen van Elckerlyc 
 

PROFIEL  Goed kunnen omgaan met een fotocamera 
 Stipt zijn 
 Sociaal voelend zijn 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS COMPUTERASSISTENTIE 

  

TAKEN  Op een bepaald tijdstip in de maand aanwezig zijn 
in het lokaal dienstencentrum om mensen te helpen 
die kleine problemen hebben met hun PC of laptop 

 Meewerken aan de website en computer-
toepassingen in het dienstencentrum. 

 Mogelijkheid af en toe een vorming geven rond 
specifieke computertoepassingen  

PROFIEL  Vriendelijk en hulpvaardig 
 Goede kennis van PC’s en laptops 
 Goede kennis van verschillende software-

programma’s 
 Graag mensen helpen die problemen ondervinden 

met computers 
 Op een eenvoudige manier uitleg kunnen geven aan 

mensen 
 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIE 

  

TAKEN  Op een bepaald tijdstip in de maand aanwezig zijn 
in het lokaal dienstencentrum om mensen te helpen 
die problemen ondervinden bij hun administratie 
(vooral doorverwijsfunctie) 

 Mogelijkheid af en toe een vorming geven rond 
specifieke onderwerpen in administratie  
 

PROFIEL  Goede kennis van de sociale kaart van Wevelgem 
(overheden, instanties, verenigingen) 

 Graag mensen helpen die problemen ondervinden  
 Op een eenvoudige manier uitleg kunnen geven aan 

mensen 
 Sociaal en hulpvaardig 
 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS ADMINISTRATIEVE 
ONDERSTEUNING 

  

TAKEN  Administratieve ondersteuning in het lokaal 
dienstencentrum op overeen te komen tijdstippen  

 Mogelijke administratieve taken: onthaal aan de 
balie (telefoon en bezoekers), pc-werk, klassement, 
verslaggeving,…) 
 

PROFIEL  Vriendelijk en hulpvaardig 
 Geduldig 
 Goede kennis van verschillende software-

programma’s (bij voorkeur: outlook, word, excel) 
 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS VERVOERSDIENST 

  

TAKEN  Vervoer van oudere en/of hulpbehoevende mensen  
 Nood aan vervoer kan ontstaan in functie van een 

bezoek aan vrienden, deelname aan een activiteit, 
een doktersconsultatie, een opname in het 
ziekenhuis,… en dit op bepaalde, gekozen 
tijdstippen 

 Klein en eenvoudig administratief werk 
(registraties) 

PROFIEL 
 

 Sociaal, vriendelijk en hulpvaardig 
 Een eigen wagen en passend rijbewijs hebben 
 Beschikken over een mobiele telefoon 
 In staat zijn eenvoudige administratieve en 

financiële verwerkingen te doen 
 Bereid zijn zich medisch geschikt te laten verklaren 

via medische keuring bij een arts 
 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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VRIJWILLIGERS HUISBEZOEKEN AAN MENSEN 
MET WEINIG SOCIALE CONTACTEN 

  

TAKEN  Huisbezoeken doen bij oudere mensen  
 Dit huisbezoek gebeurt in het kader van hun 

verjaardag ofwel is er een gewoon, spontaan 
bezoek 

 Eenvoudig verslag opmaken voor de centrumleider 
 

PROFIEL  Sociaal voelend zijn 
 Discreet, kunnen omgaan met persoonlijke 

informatie 
 Luistervaardig zijn 
 Oog voor mogelijke onderliggende problemen 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Lokaal dienstencentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem 
 056/43 55 10 

ldc.elckerlyc@ocmwwevelgem.be 
Anne-Marie Heytens 
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Zuurstof voor Moorsele, 
onze warme gemeente. 
Wil jij het nog een stukje 
gezelliger maken? Dan 
kan je je schouders onder 
dit project zetten… 
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VRIJWILLIGERS ACTIVITEITEN ORGANISEREN 

  

TAKEN  In samenspraak met de centrumleider één of 
meerdere activiteiten organiseren voor de 
gebruikers van het lokaal dienstencentrum. Dat 
kunnen activiteiten van informatieve, vormende, 
creatieve, sportieve,… aard zijn.   

 Mede zorgen voor de bekendmaking van deze 
activiteit(en) 

PROFIEL  Behoorlijke kennis hebben van een bepaald thema  
 Enthousiast en uitnodigend zijn 
 Op een eenvoudige en duidelijke manier kunnen 

communiceren  
 Geduld in overvloed hebben en begripvol zijn 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 
 0470/93 67 67 

henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 
Henk Vandenbroucke 
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VRIJWILLIGERS VOOR LOGISTIEKE TAKEN 

  

TAKEN  Het aankleden van de ontmoetingsruimte of lokalen 
 Meehelpen bij het klaarzetten van activiteiten of 

het opruimen na de activiteiten  
 Boodschappen doen indien nodig voor de 

activiteiten 
 Reclame maken voor bepaalde activiteiten door te 

flyeren 
 Het rondbrengen van het maandblad ‘De 

Wegwijzer’ in de deelgemeente Wevelgem 

PROFIEL  Graag achter de schermen werken 
 Vriendelijk en hulpvaardig 
 Plichtsbewust  
 Enthousiast 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 
 0470/93 67 67 

henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 
Henk Vandenbroucke 
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VRIJWILLIGERS FOTOGRAAF 

  

TAKEN  Af en toe aanwezig zijn in het dienstencentrum om 
foto’s te nemen van onze werking.  

PROFIEL  Goed kunnen omgaan met een fotocamera 
 Stipt zijn 
 Sociaal voelend zijn 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 
 0470/93 67 67 

henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 
Henk Vandenbroucke 
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VRIJWILLIGERS LAY-OUTER 

  

TAKEN  Meehelpen met het (op)maken van flyers en/of 
brochures. 

 Ontwerpen van affiches 

PROFIEL  Een vlotte pen hebben 
 Goed kunnen werken met lay-outprogramma’s 
 Sociaal voelend zijn. 
 Stipt zijn en kunnen omgaan met deadlines. 
 Luistervaardig zijn. 
 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 
 0470/93 67 67 

henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 
Henk Vandenbroucke 
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VRIJWILLIGERS LESGEVER 

  

TAKEN  Regelmatig een activiteit (creatief, sportief, 
animerend, kennis van bepaalde onderwerpen 
delen,…) opzetten in samenspraak met de 
centrumleider. 

 Mee bekendheid geven aan deze activiteit. 
 Zich verdiepen in een bepaald thema. 

PROFIEL  Een behoorlijke kennis hebben in een bepaald 
thema (bv. reisverhalen vertellen) 

 Dit graag op een eenvoudige en duidelijke manier 
delen. 

 Enthousiast en uitnodigend zijn. 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering voor alle vrijwilligers 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 
 0470/93 67 67 

henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 
Henk Vandenbroucke 
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VRIJWILLIGERS VERVOERSDIENSTEN 

  

TAKEN  Oudere mensen vervoeren in functie van een 
bezoek aan vrienden, deelname aan een activiteit, 
een doktersconsultatie, een opname in het 
ziekenhuis,… en dit op eigen gekozen momenten 

PROFIEL  Een eigen wagen en rijbewijs hebben 
 Dienstbare opstelling 
 Beschikken over een mobiele telefoon 
 Correct omgaan met financiën, (correct) kunnen 

registreren van bijv. kilometervergoeding 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering voor alle vrijwilligers 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 
 0470/93 67 67 

henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 
Henk Vandenbroucke 
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VRIJWILLIGERS HUISBEZOEKEN AAN 80-JARIGEN 

  

TAKEN  Oudere mensen regelmatig een huisbezoek 
brengen voor een babbel (in het kader van hun 
verjaardag of spontaan bezoek) 

 Het lokaal dienstencentrum of de dienst thuiszorg 
informeren indien er vragen zijn bij de mensen 
rond thuiszorgvoorzieningen 

 Een kort en eenvoudig verslag maken per huis-
bezoek 

 Tweemaandelijks vergaderingen met andere 
vrijwilligers die huisbezoeken doen 

PROFIEL  Sociaal voelend zijn 
 Discrete opstelling en kunnen omgaan met 

persoonlijke informatie 
 Luistervaardig zijn 
 Kennis of interesse hebben in de brede waaier van 

thuiszorg 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Een degelijk vrijwilligersbeleid 
 Vorming en begeleiding 
 Inspraakmogelijkheden 
 Verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid, schade 

en ook omnium) 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 
 0470/93 67 67 

henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 
Henk Vandenbroucke 
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VRIJWILLIGERS BUURTVERVLECHTER 

WAT? 
Buurtvervlechten is mensen met elkaar in contact 
brengen en ze vervlechten tot een warme, gezellige buurt 
met meer contact. Zo wordt de buurt een plaats waar 
bewoners iets betekenen voor elkaar, omdat ze er 
betekenisvolle rollen opnemen.  
Persoonlijke capaciteiten en interesses staan centraal: 
wat kan jij doen of betekenen voor iemand anders en hoe 
kan iemand jou helpen? 
 

TAKEN Mensen helpen met iets wat je graag doet . Dit kan op 
verschillende domeinen: 

 Administratie, info of advies geven  
 Knutselen, bloemschikken, naaien, creativiteit 
 Voor huisdieren zorgen 
 Fotografie 
 Huishoudelijke klusjes, herstellingen 
 Mensen een bezoekje brengen 
 Samen wandelen of sporten 
 … 

 

PROFIEL  Mensen willen helpen  
 Sociaal ingesteld zijn 
 Bereikbaar zijn per telefoon of email 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Een goed uitgewerkt vrijwilligersbeleid 
 Verzekering 
 De kans om je talenten te ontplooien en anderen 

ermee te helpen 
 Een goed gevoel 
 Ook jij kan beroep doen op een andere buurt-

vervlechter met een boeiend talent 
 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 
Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 

 0470/93 67 67 
henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 

Henk Vandenbroucke 
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VRIJWILLIGERS ONTHAAL EN HULP RESTAURANT 

  

TAKEN  Gebruikers van het restaurant verwelkomen en 
wegwijs maken  

 Gebruikers die het fysisch nodig hebben, helpen bij 
het zelfbedieningssysteem en het brengen van de 
plateau met eten naar tafel, alsook het afruimen 
van de plateau na het eten 
 

PROFIEL  Vriendelijkheid uitstralen 
 Hulpvaardig zijn 
 Oog hebben voor concrete hulpbehoeftes  
 Zelfstandig kunnen werken 

 

WIJ 
BIEDEN U 

 Onze waardering en dank 
 Introductie, vorming en omkadering volgens 

noodzaak en behoefte 
 Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk: 

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers 
voor de schade toegebracht 
 Aan de begunstigde 
 Aan andere vrijwilligers of aan derden 

 Gelegenheidsattenties 

  

Interesse? 

Sint Jozef, Sint-Maartensplein 15, Moorsele 
 0470/93 67 67 

henk.vandenbroucke@ocmwwevelgem.be 
Henk Vandenbroucke 
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