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KOM ERBIJ, WORD VRIJWILLIGER!

MPC Sint-Franciscus wil op een doordachte en gedragen manier zorg dragen voor
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. We zetten dit al jarenlang
om in de praktijk door hen te begeleiden en te ondersteunen in verschillende fases
van hun leven in hun hele levenstraject.
MPC Sint-Franciscus, met werkingen in Roosdaal, Lennik, Liedekerke, Ternat, Asse
en Anderlecht, is steeds op zoek naar vrijwilligers.
Het zijn mensen die zich vrijwillig (onverplicht), onbezoldigd en met enige
regelmaat inzetten door het opnemen van activiteiten, direct of indirect ten
behoeve van onze cliënten.
Met de inzet van vrijwilligers willen we de kwaliteit van leven van onze cliënten en
van de vrijwilligers vergroten. We denken dat de verbinding van de cliënt met de
maatschappij via de vrijwilliger een meerwaarde is voor beiden. Hun leefwereld
wordt uitgebreid, inclusie wordt realiteit.
Onze vrijwilligers hebben veel verschillende redenen om onze cliënten te
ondersteunen. Als organisatie willen we respect tonen en zorg dragen voor al deze
motieven die uiteindelijk de motor zijn van hun hartverwarmend engagement.

Wij zijn op zoek naar:


een houtovenstoker voor de HOEVE (Strijtem).

Maak je graag een vuurtje, bak je graag brood? Voor vrijdagvoormiddagen
gedurende de schoolweken, tussen 8.30u-12u, zoeken we iemand met vurige
handen, die de houtoven kan stoken zodat de bakkerijklas haar broodjes kan
bakken.


een boerderijwerker voor de HOEVE (Strijtem).

Op woensdagnamiddag bieden we een boerderijwerk-atelier voor onze bewoners.
Hier zoeken we nog een toffe ondersteuning om onze bewoners mee te helpen met
hun werk op de Hoeve!
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een waterrat in of naast het zwembad voor ’t Houvast (Strijtem).

Je gaat met 2 of 3 gasten naar het zwembad op de campus op maandag tussen
16u15 en 17u15.
In het zwembad is een redder aanwezig. Je pikt de kinderen op in de groep,
ondersteunt hen bij aan- en uitkleden, begeleidt hen tijdens het zwemmen en
brengt hen nadien terug naar de leefgroep. Je bent niet verplicht mee te
zwemmen, enkel een oogje in het zeil houden is ook ok.


Een talenknobbel voor TOOP (Brussel).

Je kan ons helpen als je Dari, Farsi, Spaans of Turks spreekt of schrijft. Een brief,
afsprakenblad of folder vertalen, helpen bij gesprekken of oudercontacten… Als we
mekaar maar goed verstaan. Gesprekken gaan meestal overdag door, vertaalwerk
kan ook van thuis.


Een speelvogel voor TOOP (Brussel).

In de dagopvang kom je voor alles handen tekort. Wil je tijd maken voor een
spelletje, een verhaal voorlezen, poppenkast spelen, gaan wandelen, ondersteunen
in de overstap van school(bus) naar opvang? Dan ben je meer dan welkom!


Een boodschappenbuddy voor Ketelberg (Pamel).

Elke week gaat een bewoner op woensdag tussen 14 en 17u zijn boodschappen doen
in Colruyt. We zijn op zoek naar een winkelmaatje die de bewoner een handje helpt
bij het winkelen op zich, maar ook bij het labelen met dag en datum in functie van
het weekmenu.


Een klusjesman die alles kan voor TOOP (Brussel).

Ben je iemand met het hart op de juiste plaats en kan je met weinig materiaal en
slimme plannen kleine praktische problemen oplossen? Met deze talenten kan je op
vraag van de begeleiders heel wat mensen gelukkig maken.
Heb je zelf een talent of een idee dat je wil delen? Aarzel dan ook niet ons te
contacteren. Wie weet vinden we samen wel de perfecte match!
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MEER INFO NODIG?

www.mpc-sintfranciscus.be

Griet (vrijwilligers voor de werking minderjarigen)
griet.deleeuw@mpc-sintfranciscus.be

of

0490 42 05 99

Maren (vrijwilligers voor de werking meerderjarigen)
maren.vanloon@mpc-sintfranciscus.be

of

0492 46 96 57

Timon (vrijwilligers voor De Hoeve)
timon.boumon@mpc-sintfranciscus.be

of

0491 39 48 42
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