Vrijwilligers gezocht
23/09/2022

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 Brussel, 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.
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WIJ ZOEKEN ….


een kleuter-assistent op woensdag in ROOSDAAL-STRIJTEM.

Op woensdag gaan de kleuters zwemmen met de klas. Dit is een hele uitdaging voor het
kleuterteam. Als vrijwilliger kan je meehelpen in het van en naar de klas gaan, het uit – en
aankleden van de kleuters, assistentie in de watergewenning. Krijg je er niet genoeg van dan ben
je ook zeker welkom in de namiddag voor het helpen tijdens het middageten en bij naschoolse
activiteiten. Enkel voor voor- of namiddag kiezen is een optie.



een buffetverantwoordelijke in ROOSDAAL - STRIJTEM.

Elke middag is er een buffet voorzien voor het personeel. Als buffetverantwoordelijke zet je de
gemaakte warme maaltijd en de groentebar klaar voor gebruik. Je verzorgt de bediening en volgt
het ophalen van de bestelde broodjes op. Met klaarzetten en opruimen van de buffethoek
inbegrepen ben je een grote hulp van 11.30 tot 13.30. We hebben een vraag voor elke dag, maar je
bent ook al een grote hulp als je je vrijmaakt voor 1 of meerdere dagen.



extra handen bij het middagmaalgebeuren in ROOSDAAL -STRIJTEM.

Op de middag wenst iedereen gelijk te eten. Dat is niet altijd evident in werkingen waar kinderen
nog extra ondersteuning nodig hebben om te eten. Om het middaggebeuren georganiseerd te
krijgen zijn extra handen welkom voor volgende taakjes:
-

het halen van de maaltijden in de grootkeuken op de campus

-

het klaarzetten van de tafel

-

het opscheppen van de maaltijd

-

het afruimen en afwassen

-

het wegbrengen van de eetkar naar de grootkeuken

Ben je daarbij niet te snel overprikkeld door de gezellige chaos en kan je goed motiveren dan ben
jij misschien onze perfecte match in De Maat ( op woensdag van 12u tot 14u ), in Tussensprong (
op dinsdag en donderdag van 12u tot 14u) of in De Springplank ( op vrijdag van 12 u tot 14 u )
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INTERESSE ? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

Griet De Leeuw | Vrijwilligerscoördinator Minderjarigenwerking | GSM. 0490 42 05 99
Maren van Loon | Vrijwilligerscoördinator Volwassenwerking | GSM. 0492 46 96 57

Tel. 053/64.66.66 | vrijwilligers@mpc-sintfranciscus.be

MPC Sint-Franciscus vzw, Lostraat 175, 1760 ROOSDAAL - www.mpc-sintfranciscus.be
Ondernemingsnummer: 0415.850.084 – RPR Brussel (Nederlandstalige kamer).

