Wat kan je doen
als vrijwilliger?
Heb je een hart voor mensen en wil je je vrije
tijd graag zinvol besteden?
Dan is vrijwilligerswerk misschien echt iets
voor jou!

In de centra voor dagverzorging
Als vrijwilliger kan je bij heel wat diensten van
Zorgbedrijf Rivierenland aan de slag. Ga je
graag om met ouderen, of liever met
kinderen? Vind je het fijn om zorgbehoevende
mensen te helpen, hen te begeleiden bij
vrijetijdsactiviteiten of met je wagen naar hun
bestemming te brengen? Of ben jij een kei in
administratie en praktisch werk?

Je geeft warme individuele aandacht aan
bezoekers; samen wandelen of een
boodschap doen…
Je kan ook helpen bij het organiseren en
begeleiden van activiteiten.

Jij kiest wat je graag doet en wanneer je het

Bij de minder mobielen centrale

doet. In ruil krijg je warmte, appreciatie en
erkenning van de mensen voor en met wie je
werkt. En een fijn netwerk van meer dan 330
collega-vrijwilligers!

Je brengt ouderen en minder mobiele
mensen op hun bestemming met je eigen
wagen.
Je krijgt een kilometervergoeding en je
wagen wordt omnium verzekerd.

In de lokale dienstencentra

Aan de slag als vrijwilliger?

Contacteer ons

Je zet leuke activiteiten op voor bezoekers,
steekt de handen uit de mouwen in de
cafetaria of biedt logistieke ondersteuning.

Heb je zin om vrijwilliger te worden of heb
je nog vragen? Contacteer rechtstreeks de
dienst waar je graag actief zou zijn.

Minder Mobielen Centrale

In de woonzorgcentra

Weet je nog niet precies wat je wil of kan
doen? Bel of mail dan naar

Je begeleidt bewoners naar de cafetaria of
een activiteit. Je helpt mee bij activiteiten,
alleen of in groep: gezelschapspelletjes,
muziek beluisteren, creatief bezig zijn…
Je gaat wandelen met bewoners, leest hen
voor of maakt een praatje met hen. Bij de
maaltijden spring je bij met praktische hulp.
Je houdt de cafetaria open, bedient
bewoners en bezoekers…

In de assistentiewoningen
Je ondersteunt bewoners bij activiteiten,
doet boodschappen met hen, maakt samen
een wandeling, of je biedt hen gewoon
aangenaam gezelschap.

Bij de kinderdagverblijven
Je helpt de kinderen eten te geven, hen te
verschonen, je begeleidt mee uitstapjes…

015 30 69 97 of info@zbrivierenland.be
Lees enkele enthousiaste getuigenissen van
onze vrijwilligers op
www.zorgbedrijfrivierenland.be/
vrijwilligers
Altijd welkom om eerst op een dienst langs
te komen. Zo kan je kennismaken met de
medewerkers en andere vrijwilligers. Geef
een seintje vooraf, we zien je graag komen!

Mechelen: 015 44 52 39
Sint-Katelijne-Waver: 015 44 52 35
Dagelijks bereikbaar tussen 9 en 11u
Kinderdagverblijven

38 Volt: 015 68 25 95
Dennenstraat: 015 41 07 77
Klein Begijnhof: 015 21 02 34
Zwaluwstraat: 015 21 89 07
Centra voor dagverzorging
CADO Offendonk: 015 30 69 98
Hanswijk: 015 41 45 97
Hof van Egmont: 015 44 85 97
Woonzorgcentra
Bosbeekhof: 015 31 49 31
Hof van Egmont: 015 41 29 44
De Lisdodde: 015 47 81 00
Roosendaelveld: 015 97 04 00
Lokale dienstencentra

Den Abeel: 015 44 65 90
Den Deigem: 015 27 33 43
De Rooster: 015 20 89 76
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