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KOM ERBIJ, WORD VRIJWILLIGER! 

  

MPC Sint-Franciscus wil op een doordachte en gedragen manier zorgdragen 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.
  

 

VRIJWILLIGERSVRAGEN 2021-2022 

 
MPC Sint Franciscus IS OP ZOEK NAAR: 

 

 

• een boerderijwerker voor DE HOEVE (Strijtem).  

Op woensdagnamiddag bieden we een boerderijwerk-atelier aan voor onze 

bewoners. Hier zoeken we nog een toffe ondersteuning, om onze bewoners mee 

te helpen met hun werk op de Hoeve! 

Doe je liever boerderijklusjes?  Ook dan ben je meer dan welkom!  
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• 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 de 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. 

• De rustgevende assistent tijdens externe consultaties voor de medische 

dienst (Strijtem).  

Lukt het je om af en toe tijd te maken om geplande of dringende consultaties te 

assisteren?  Je kan de rustbrenger zijn of het administratief wonder op zulke 

momenten.  

• De wekelijkse winkelier voor DE MAAT (Strijtem). 

Ga je regelmatig naar het grootwarenhuis?  Kan je een extra boodschappenlijstje 

meenemen?  Ook dat is helpen zorgdragen  

• Een geduldige Handige Harrie voor de campus (Strijtem)  

die kleine fietsherstellingen kan uitvoeren en die onze fietsacrobaten helpt steeds 

weer hun energie kwijt te raken. 

• Wandelaars (met of zonder hond)  

die ook na coronatijd hun stappenteller willen activeren, kunnen terecht in 

verschillende werkingen. Dit kan in groep of individueel.  

• Coach bij het stapje naar zelfstandigheid voor Tussensprong (Strijtem):  

 Wil je het duwtje in de rug zijn om iemand het winkelen in de buurt aan te leren?  

 

Bij vragen kunnen jullie steeds terecht bij de vrijwilligerscoördinatoren: 

Griet.DeLeeuw@mpc-sintfranciscus.be of 0490 42 05 99 

Maren.VanLoon@mpc-sintfranciscus.be of 0492 46 96 57 
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