We zoeken vrijwilligers voor:

Voor een goede samenwerking
wordt uiteraard van de vrijwilligers
een regelmatig engagement gevraagd.
Vrijwilligerswerk:
vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Wij bieden onze vrijwilligers:







een waardevolle, verrijkende
vrijetijdsbesteding
professionele begeleiding
voor de opgenomen taken
vriendschap en waardering
deel uitmaken van een hechte
vrijwilligersgroep
de appreciatie van directie en
personeel
een degelijke verzekering voor
burgerlijke aansprakelijkheid tijdens
de geboden hulp

bediening in de cafetaria
begeleiding van bewoners binnen- en
//buitenshuis
sociale ondersteuning van bewoners,
//bezoek, boodschappen, een gesprek,…
hulp bij het maaltijdgebeuren van
//zorgbehoevende/bewoners en/of
//personen met dementie
meehelpen in het activiteitenaanbod
::vb. handwerk, bewegingsoefeningen,
//gezelschapsspelen
logistieke ondersteuning, vervoer, /
huishoudelijke taken en kleine klussen

Het Hof en Heilig Hart Tereken zijn
woonzorgcentra voor zowel zelfredzame
als zorgbehoevende bejaarden.
Hofwijck en Terekenhof zijn
assistentiewoningen voor bejaarden die
zichzelf nog kunnen behelpen bij het
uitvoeren van de handelingen van het
dagelijks leven.
Wij bieden wonen aan in een
omgeving:
waar men evenwicht vindt tussen
autonomie en privacy aan de ene kant
en veiligheid en bescherming aan de
andere kant.
waar men anderen kan ontmoeten.
waarin de mogelijkheden en
capaciteiten van de bewoner gestimuleerd
worden binnen een kwaliteitsvolle en
complete zorgverlening.
waar plaats is voor christelijke
waarden, die tot uiting komen in de
gehele leefsfeer.
De vrijwilligers vormen samen met
de medewerkers van het zorgteam een
onmisbare aanvulling in de kwaliteit
van wonen en zorg voor de bewoners.
De vrijwilligers kunnen net dat extraatje
meer verzorgen en zijn
een dankbare ondersteuning in de
dagelijkse werking.

Voelt u zich aangesproken?
Wenst u meer informatie?
Neem contact op met:
Eddy Bourrée, ergotherapeut,
verantwoordelijke vrijwilligerswerk
Het Hof.
Tel: 03/760.19.60
Email: hethof@hethof.be
An De Clercq, ergotherapeut,
verantwoordelijke vrijwilligerswerk
Heilig Hart Tereken.
Tel: 03/780.53.40
Email: hhtereken@hhart.be

Vrijwilligerswerk:
meer dan vrijwillig werken!

Het Hof
Woonzorgcentrum met
assistentiewoningen
Hofstraat 134-138
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/760.19.60
Email: hethof@hethof.be
Heilig Hart Tereken
Woonzorgcentrum met kortverblijf,
dagverzorgingscentrum en
assistentiewoningen
Tereken 14
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/780.53.40
Email: hhtereken@hhart.be

