Week van de vrijwilliger– 3 tot 11 maart 2012

Jaargang 6

De Doorgeefkrant 8 maart 2012
Lees deze krant aandachtig! Geef de krant daarna door aan een bekende en vraag
of die de krant op zijn beurt weer doorgeeft aan iemand anders. We hopen op deze
manier ons initiatief ruimer bekend te maken en ons vrijwilligerteam uit te breiden!
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IN DIT NUMMER:

Doorgeefkrant—
1
Vrijwilligersactiviteiten wistjedatjes
Spermalie en vrijwilligerswerk

2

Ik vrijwillig 2012
In de kijker: onderwijsvrijwilligster Bea Abeel

2

In de kijker:
Projectvrijwilliger
Hans de Coninck

3

In de kijker:
Loopvrijwilliger
Hans De Moitié

3

In Memoriam:
Koen Vandelanotte

3

Vrijwilligerswerking:
Contactgegevens en
vacatures

4

Het was een druk vrijwilligersjaar ! Naast het feit dat we het
Internationaal Jaar van de
Vrijwilliger vierden, bestaat
Spermalie ook 175 jaar.
En we vier(d)en dit ook enthousiast met de vele vrijwilligers:
We hadden onze 2 vrijwilligersnamiddagen in maart en
oktober 2011. We waren in
oktober te gast in de gloednieuwe vrijwilligerscentrale
van Stad Brugge.
Op 15/11/11 mocht 1 van
onze vrijwilligers ons vertegenwoordigen op het feest van de
dynastie in Brussel.
We werden op 5 december
2011 met alle Brugse vrijwilligers gehuldigd op de interna-

tionale dag van de vrijwilliger
en gingen in de 2 x uitverkochte Lumière kijken naar een
film voor alle Brugse vrijwilligers “Tous les soleils” van
Philippe Claudel. Het was een
mooie, ontoerende film waarin
ook vrijwilligerswerk een
plaats had. Bijzonder fijn en
indrukwekkend om te zien
hoeveel Bruggelingen zich
engageren voor één of andere
vorm van vrijwilligerswerk.
De Spermalie vrijwilligers
konden op 16/2/12 ook gratis
genieten van PROEVEN IN
HET DONKER in Licht en
Liefde Varsenare.
Het was een unieke ervaring.

Deze week hebben we op 8
maart 2012 onze halfjaarlijkse vrijwilligersnamiddag
in Spermalie.
En straks worden we voor
175 jaar Spermalie door het
feestcomité en de directie
getrakteerd op het unieke
concert van Raymond Van
Het Groenewoud op het
personeelsfeest van 4 mei
2012,waarvoor onze oprechte dank!

LEUKE

V R I J W I L LI G E
WEETJES...

VESTIGINGSPLAATSEN
 KMPI Spermalie– Brugge
 Iris– St Kruis- Brugge
 Klaver 4– Oostkamp

WIST JE DAT:



 De Vlier– Oostkamp
 Azalea- Oostkamp
 Ginkgo—Oostkamp
 ‘t Wit Huis—Loppem



We momenteel met 70 vrijwilligers zijn? We groeien en
bloeien als kool en mogen
nog steeds nieuwe vrijwilligers verwelkomen…..
We een 4 tal projectvrijwilligers hebben die ofwel een
groot deel van de week vrij-

willigerswerk doen ofwel
werken rond een specifiek
project zoals ethiek, websites,
dagbestedingprojecten?



We opnieuw op de vrijwilligersbeurs IK Vrijwillig in de
stadshallen stonden met een
Spermalie—het Anker standje
op 25/2/12?




We nog steeds vrijwilligers
zoeken (zie p 4)
De vrijwilligers in oktober
zeer blij waren met
hun”dankjewel- handdoek”?
(met dank aan het Wit Huis
Loppem)
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S P ER M AL I E E N V R I J W I L L I G ER S W ER K
Het Begeleidingscentrum Spermalie is een dienstverleningscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met auditieve en/of visuele beperking
en voor normaal begaafde
jongeren met autisme.
Het hoofdgebouw ligt in Brugge, er zijn ook bijhuizen voor
volwassenen in Oostkamp en
Loppem.
Spermalie vindt het inzetten
van vrijwilligers in de werking
bijzonder waardevol:
We zetten zorgzame vrijwilligers in bij allerlei activiteiten
van gebruikers. Dit biedt hen
een venster op de wereld.

Vrijwilligers breiden het sociaal netwerk van gebruikers uit
en maken nieuwe activiteiten
mogelijk.
Via de vrijwilligers geven we
de samenleving een venster op
onze zorg en bieden we vrijwilligers de kans om hun mogelijkheden en contacten te
ontwikkelen en innerlijk te
groeien.
Vrijwilligerswerk is geven en
krijgen.
Binnen Spermalie is vrijwilligerswerk mogelijk in de begeleiding van met de bewoners
en in de logistieke diensten.

Vrijwilligershappening
Stadshallen Brugge–
25 februari 2012

Wij onderschrijven ten zeerste
dat vrijwilligerswerk een meerwaarde is: het verbetert de
kwaliteit van leven van de
kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap, het
ondersteunt het functioneren
onze medewerkers en draagt
bij tot een betere samenleving.
Het spreekt vanzelf dat wij de
wet op de rechten van de vrijwilligers respecteren: wij bieden onze vrijwilligers een organisatienota, overeenkomst
en verzekering .

2012

Op het programma stonden::
13-17u30 : feestelijke vrijwilligersbeurs


Brugse organisaties op zoek naar vrijwilligers



Vragen over vrijwilligerswerk aan onze experten



Diverse smaken en kleuren van het vrijwilligerswerk

Er was opnieuw heel wat volk
op deze 3de vrijwilligersbeurs
in de Stadshallen.
Ook op de stand van Spermalie en het Anker kwamen heel
wat bezoekers langs en we
kunnen hopelijk binnenkort
enkele nieuwe vrijwilligers
verwelkomen!!

V R I J WI L L I G E R

I N DE KI J KE R :
O N D E RWI J S V R I J W I L L I G ST E R B E A AB E E L
Ik ben Bea, onderwijsvrijwilligster in een klasje van het secundair onderwijs visueel.
Het heeft mij nog geen minuut
gespeten dat ik twee jaar geleden de stap naar het vrijwilligerswerk heb gezet . Bijna twee
schooljaren kon ik op stap met
K. en haar klasje (eentje om te
koesteren). Daar wij leeftijdsgenoten zijn, was er snel een goede samenwerking.

Ik heb enorm veel waardering
gekregen voor het werk van
de leerkrachten). De manier
waarop zij omgaan met de
jongeren, “chapeau!”
Dit jaar werk ik nu samen met
L. Een ander klasje, jongeren
die weer op een andere manier
aangepakt moeten worden. In
het begin was het wennen.
Binnen deze nieuwe groep,
heb ik mijn plaatsje een beetje

gevonden. Er zijn weer verkenningen maar ook begeleidingen
binnen de klas. Verrijkend om te zien hoe een 'theoretische'
voormiddag bij die jongeren verloopt.
Voor mij is dit 'mogen' werken, niet 'moeten', zonder eindverantwoordelijkheid. Ik voel mij er echt goed bij. Dus DANK aan
jullie voor deze deugddoende invulling van 'mijn' woensdagen.
Soms heb ik het gevoel dat mijn batterij dan wat opgeladen
wordt.
Door omstandigheden kom ik vanaf dit jaar maar om de 14
dagen richting Brugge, maar ik zou die dagen voor geen geld
willen missen.

Jaargang 6

Pagina 3

P R O J EC TV R I J WI L L IG E R I N D E K IJ K ER :
H A N S D E C ON INC K
ALS DE DATABASE
MAAR NIET ‘ONTPLOFT’
Of er nu betaald of vrijwillig
vóór staat, werk is werk. En
wanneer je vanwege leeftijd,
of om andere redenen, niet
meer zo gegeerd bent op de
arbeidsmarkt, kun je je talenten en ervaring ook op een
andere manier inzetten. Als
vrijwilliger.
Toen eenmaal die frank was
gevallen moest ik niet ver meer
zoeken en vond een welkom
onthaal binnen KI Spermalie.
Ik was niet meer ‘te oud en te
duur’ maar werd geapprecieerd voor het werk wat ik
deed. Werk waar binnen de
organisatie geen tijd voor was.

Zoals het digitaliseren van
het Gebarenlexicon, de Bijbel van de gebarentaal. Een
monnikenwerk. En een monnik heb ik me soms ook wel
eens gevoeld, daar in mijn
bureeltje op de eerste verdieping van het immense gebouw aan de Snaggaardstraat, uitkijkend op de personeelsrefter. Meer dan vijfduizend gebaren heb ik er,
vanaf een getekende en gedrukte versie, ‘nagetekend’ in
een speciaal softwareprogramma (‘Salute’) en opgeslagen in een database.
Het begin was natuurlijk
aarzelend, en enigszins onzeker. Maar allengs kwam de
vaart erin en ging het tempo

omhoog naar ruim
twintig gebaren per
uur. Goed kijken in het lexicon,
goed zoeken in de software, want
vrijwel geen gebaar is hetzelfde.
Steeds opnieuw verandert de stand van de hand, worden verschillende vingers gebruikt, wordt er al dan niet een beweging gemaakt. En natuurlijk moet elk gebaar ook nog worden gecontroleerd…en eventueel gecorrigeerd. Voor die controle – én de wekelijkse peptalk annex lachbuien - was er Bernice (Bossaert), logopediste/gebarentolk.
Nooit heb ik kunnen dromen om dat nog eens te doen, werken
aan het Gebarenlexicon. Wist zelfs van het bestaan niet af. Maar
toch, ook al leek het soms Sisyfusarbeid, er ging een wereld voor
me open, heb het heel graag gedaan en er veel van geleerd. Al
was het maar de letterspelling. En dat kan toch niet iedereen zeggen. Als nu maar de database niet ‘ontploft’…
Gelukkig kon ik blijven bij Spermalie. Sinds kort als (eind)
redacteur van de nieuwe websites. Terug naar mijn vroegere job
als redacteur/bedrijfsjournalist. En weer een groot project. Zalig.

V R IJ W I L LI G ER I N DE K IJK ER : H A NS D E M O I TI E
( L I NK S O P DE F OT O ): L O O PV R IJ W IL L IG ER A FD E LI N G
Ik ben Hans, de wekelijkse
loopvrijwilliger die donderdags meeloopt. Aangezien ik
’s avonds meestal over veel
vrije tijd beschik leek het me
een goed idee deze nuttig te
besteden, in plaats van altijd
maar met mijn laptop bezig te
zijn. Voor mij is instaan voor
mensen in mijn samenleving
nuttig, vandaar dat ik aan vrijwilligerswerk dacht. Aangezien ik sportief ingesteld ben

DE P U ZZE L

viel de advertentie voor
‘loopvrijwilliger’ mij direct op,
die ik via het internet gevonden had op de vacaturebank.
Na Spermalie gecontacteerd te
hebben ben ik er in het begin
van het semester aan begonnen en zal ik deze functie ook
iedere week uitvoeren. Het
lijkt me een goede besteding
van mijn vrije tijd, en ik doe
het ook graag.

V R IJ W I L LI G ER I N M E M OR IA M :
K O E N V A ND E LA N O TT E ° 2 7 /0 8/ 19 59
+ 0 3/ 02 /2 01 2
Koen,
Eén van onze eerste echte
Spermalievrijiwilligers is niet
meer.
Hij stierf op 3 februari 2012.
Koen startte in januari 2006
met zijn vrijwilligerswerk in
Spermalie. Hij was zeer handig en dat kwam goed van pas:
Koen herstelde ontelbare fietsen, gocarts en tandems .

Weer of geen weer, te koud of
te warm, voor Koen was afgesproken dan ook afgesproken.
Hij kwam 1x per maand werken aan de fietsen in de oude
kapel van Spermalie.
Hij zette zich ook nog zeer
actief in als vrijwilliger in de
Sleutel.
Koen stond ook met zijn getuigenis over zijn vrijwilligers-

werk in de allereerste doorgeefkrant van 2007.
Wij zullen ons Koen herinneren als een gedreven vrijwilliger met het hart op de juiste
plaats.
Namens de vrijwilligerswerking bieden we de familie van
Koen onze oprechte deelneming aan..

S p e r m a l i e V r i j w i l l i g e r s w e r k i n g
W e e k v a n d e
v r i j w i l l i g e r :
3 t o t 1 1 m a a r t 2 0 1 2

Coördinator Vrijwilligerswerk
Griet Deconinck
Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Telefoon: (050/471960)
GSM:0478 500 152
E-mail: vrijwilligers@mpi-spermalie.be

VRIJWILLIGERSWERKING

Bezoek ons ook eens op het web:

www.ki-spermalie.be
of www.de-kade.be

HEB JE WAT VRIJE TIJD OVER?
WIL JE JE ZINVOL ENGAGEREN IN EEN DYNAMISCHE
ORGANISATIE? Jij bent degene die we zoeken!
Spermalie heeft altijd nood aan vrijwilligers bij begeleidingsactiviteiten van kinderen, jongeren,volwassenen of als ondersteuning van de
logistieke diensten.

GEEF DIE KRANT
EENS DOOR!

Laat je niet afschrikken door het werken met en bij mensen met een
handicap! We informeren en begeleiden jou hierbij! Je voelt je vast
thuis na een kijkje op de website
Trek je stoute schoenen aan en neem vrijblijvend contact op met
Griet Deconinck !

V R I J WI L L I G E R SVACAT UR E S
M O ME NT E E L Z OE KE N WI J
Wit Huis Loppem:



Bezoekvrijwilligers



vrijwilliger maaltijdenvervoer weekend

Oostkamp:

Vrijwilligers
gezocht!!





SP E R M AL I E :
V RI J W I L L I GE RS VOOR :

Uitstapbegeleider
woensdagnamiddagen
en in vakanties
Vrijwilliger voor busrit
met de Lijn

Brugge



Tuinier





5 tandemvrijwilligers
(op dinsdag, vrijdag of
af te spreken)

Tuiniervrijwilliger



2 fietsbegeleiders

Sportvrijwilliger



Bezoekvrijwilliger





Activiteitenbegeleider
(1 zaterdag per maand)

Assistentie handvaardigheid

Activiteitenbegeleider
woensdagnamiddag

Vrijwilliger Moviemaker
(filmpjes) woensdagnamiddag







Sec.school:

Sec. school:

Sec.school:

Taal.com:



Taal.com:

Tandemvrijwilliger



Accent:

Computer:documenten aanpassen en vertaalvrijwilliger
(Frans)



De Haven:

Individuele wandelvrijwilligers



Groepsdirectie : de Kade
Projectvrijwilliger voor het helpen opzetten van kleinschalige
woonvoorzieningen samen
met de ouders en externe partners zoals sociale huisvestingsmaatschappij

