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Vrijwilliger, je hoort erbij.



Onze cliënten zijn afhankelijk van anderen op heel veel 
gebieden. Iets meer betekenen in hun leven, dat kan als je 
vrijwilliger wordt.

Samen met hen iets doen dat hen gelukkig maakt, kan ook jouw 
leven verrijken.

Vrijwilliger zijn... 
is vrijwillig maar niet vrijblijvend, 
is verbonden maar niet gebonden, 
is onbetaalbaar maar niet te koop, 
is positief denken, positief doen 
met als enige doel, voor jezelf en de ander, 
een goed gevoel geven!

Vrijwilligers kunnen zich op verschillende manieren bij ons inzetten:

 gaan wandelen met cliënten
 iemand begeleiden naar een activiteit buitenshuis
 samen met een cliënt iets gaan drinken
 helpen bij een activiteit in de leefgroep of het paviljoen
 helpen bij grote evenementen zoals Halloween, Hagherock, 

 Hagherun, ...
 praktische taken: afwassen, was plooien, schilderen, …

Je kan dit eenmalig of regelmatig doen. Voor één cliënt, 
een hele leefgroep of een heel paviljoen.

We vragen niet dat je ervaring hebt in de zorg of veel kennis 
over personen met een beperking. 
Een hart voor onze cliënten is voldoende!

Een hart voor zorgen
Wat kan je als vrijwilliger 
bij ons doen?

Thérèse-Anne 
werkte vroeger in 

de Stichting MM Delacroix.
Nu komt zij als vrijwilligster 

regelmatig fietsen 
en wandelen

met onze cliënten.



Toen mijn zus Ingrid me vroeg 
of ik zin had om mee te werken aan 
de Halloween-activiteit, leek me dat 
een leuk idee.

Ik werd hartelijk ontvangen en de 
samenwerking met de andere perso-
neelsleden en vrijwilligers was super. 
Ik ontmoette er nieuwe mensen en 
iedereen was heel vriendelijk. De bewoners leren kennen vond ik een 
fantastische en speciale ervaring. Je krijgt veel liefde van hen zonder er 
om te vragen…hartverwarmend!

Met plezier kom ik jaarlijks terug om mee te werken aan het 
Halloween-gebeuren en de wandeltochten in samenwerking met de 
Trip-Trap wandelclub. Op die dagen mag ik meewerken als lid van een 
leuk team dat bestaat uit vrijwilligers, personeelsleden en familie. 
Zelfs de bewoners komen af en toe zelf controleren of alles wel goed 
verloopt en er kan altijd even een hand schudden of een glimlach van af. 
Tof om een deel van hun leven te mogen uitmaken!

Petra 
kwam bij ons terecht 

via haar zus. 
Zij helpt op grote activiteiten 

zoals Halloween 
of de Trip-trap wandeling

Zomer is vakantie! Zomer is genieten! 
Ook voor mensen met een meervoudige beperking.
In de zomervakantie organiseren we ZIN-vrijwilligersweken voor 
jongeren die letterlijk ZIN hebben om een week mee te draaien in 
één van onze leefgroepen.

Een rolstoel duwen, samen snoezelen, muziek maken, waterspel-
letjes spelen,… Op die manier bieden we je een onvergetelijke 
ervaring op gebied van werken met personen met een beperking.

Hou je ook van werken met paarden? 
Gedurende 1 week in de grote vakantie kan je als vrijwilliger helpen 
in het Centrum Therapeutisch Paardrijden te Attenhoven waar 
onze cliënten gaan paardrijden.

Je wordt er buddy van 
een cliënt. 
Naast paardrijden ga je 
ook samen zingen, 
dansen, lachen, 
knutselen en wandelen.

ZIN-vrijwilligersweken



Enkele jaren geleden kreeg ik de 
vraag om af en toe als vrijwilliger 
in te springen om mensen met een 
ernstige fysieke en mentale beper-
king te begeleiden op uitstappen. 
Ik zag dat meteen zitten.

Ondanks mijn werkervaring in de 
sociale sector was dit voor mij toch 

iets heel nieuw. Ik wist nog niet wat er juist van mij verwacht werd en 
vroeg me af hoe ik best contact kon zoeken op een non-verbale manier.

De eerste ontmoeting met de groep verliep heel vlot. Iedereen was wel 
druk in de weer om alle bewoners vertrekkensklaar te krijgen maar dit 
gebeurde in een ongedwongen en huiselijke sfeer. 
Ik voelde me er dadelijk welkom. Een begeleidster schetste me het ver-
loop van de dag en ik kreeg mijn bewoner toegewezen met de nodige 
tips voor een goede omgang. Meestal begeleid ik dezelfde bewoner, 
dat vergemakkelijkt de interactie. Als ik dan nog vragen heb, kan ik altijd 
terecht bij de begeleidsters.

Het is altijd op stap gaan met een fijne groep, waarvan je die dag als 
vrijwilliger een klein deel mag uitmaken. En als je tijdens de dag aan de 
bewoners merkt, door een gebaar, een lach, hun mimiek, dat ze zich 
goed voelen dan hou je daar ook een warm gevoel aan over.

Josette 
is vrijwilligster 
in Notelaar 3. 

Wanneer zij handen 
tekort komen 

om rolstoelen te 
duwen op uitstap, 
gaat zij graag mee.

Wil jij graag vrijwilliger worden? Fantastisch!

Iedereen mag vrijwilligerswerk doen vanaf het jaar waarin hij of zij 
16 jaar wordt. Om in de Stichting vrijwilliger te zijn heeft onze per-
soneelsdienst volgende documenten van je nodig:

 Een ondertekend vrijwilligerscontract
 Een kopie van je identiteitskaart

Heb je een zoon of dochter, jonger dan 16 jaar, die graag wil mee-
helpen met een activiteit in onze Stichting? Dat kan, maar dan ben 
jij als ouder op dat moment verantwoordelijk voor hem of haar.

Ben je in SWT (brugpensioen) of ben je werkloos, dan vul je het 
formulier C45B in. Ook de personeelsdienst moet hiervan een deel 
invullen. Dit formulier is terug te vinden op de website van de RVA. 
Je mag meteen na je goedkeuring van de RVA starten als vrijwilliger.

Ben je thuis en krijg je een uitkering van de mutualiteit, dan moet 
je van de adviserend geneesheer een goedkeuring krijgen voor je 
vrijwilligerswerk. Je mag pas starten na zijn of haar toelating.

Je mag in meer dan één organisatie vrijwilliger zijn, zolang het voor 
jou maar lukt om dat te combineren J.

Wil je graag bij ons starten als vrijwilliger? 

Neem dan contact op met iemand van de Stichting die je kent 
of neem contact op met onze HR-manager Christine Stas  
op telefoonnummer 016/81 98 31 
of mail naar vrijwilliger@stichtingdelacroix.be.

Hoe word je vrijwilliger?



Stichting Marguerite-Marie Delacroix

Campus Park
Delportestraat 2

3300 Tienen
tel: 016/81.98.31
fax: 016/81.70.71

Campus Thuys van Heylessem
Kapucijnenstraat 57

3300 Tienen
016/76.75.15

Campus Ten Haghedorne
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3300 Hakendover
016/78.91.39

vrijwilliger@stichtingdelacroix.be
www.stichtingdelacroix.be


