Week van de vrijwilliger– 28/2 tot 6/3 2011
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De Doorgeefkrant 3 maart 2011
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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E UROPEES JAAR VAN DE
2011
“ V RIJWILLIGERS MAKEN
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Doorgeefkrant—
Europees jaar van de
vrijwilliger– weetjes
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Spermalie en vrijwilligerswerk
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vrijwilligersdag 5 maart
Brugge en 175 jaar
Spermalie
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In de kijker:
Piet De Baere
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In de kijker:
Howest en vrijwilligerswerk
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In de kijker: jonge
assistent van fietsvrijwilliger
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Vrijwilligerswerking:
Contactgegevens en
vacatures
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2011 Is het Europees jaar van de
vrijwilligers.
Een gans jaar lang wordt in gans
Europa de vrijwilliger in de kijker gezet.
Wil je weten welke activiteiten
er allemaal doorgaan?
Neem een kijkje op de speciale
website: www.eyv2011.be
De Vlaamse Eva Hambach is
voorzitter van dit Europees Jaar
van de Vrijwilliger.
Door het Europees jaar 2011 uit
te roepen tot het jaar van het
vrijwilligerswerk
(European
Year of Volunteering), erkent de
Europese Unie het belang van
het vrijwilligerswerk bij de uitbouw van een meer democratische, zorgzame en verantwoordelijke maatschappij. Het Euro-

VRIJWILLIGER
HET VERSCHIL!” ...

pees jaar wil het grote publiek
bewustmaken van de bijdragen
geleverd door miljoenen vrijwilligers uit de EU, en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Zij zorgen door hun
betrokkenheid mee voor een
meer democratische, zorgzame
en verantwoordelijke maatschappij. Tijd dus om de helpers
een handje te helpen!

willigers werken de gelegenheid om onderling contacten te leggen in alle EUlidstaten. Het Jaar wil ook
aandacht van de politieke
wereld vragen voor de toekomst van het vrijwilligerswerk en aansporen een wettelijk kader te creëren en
kwaliteitscriteria vast te
leggen voor het vrijwilligerswerk. Daarom zal het Jaar
de Europese, nationale,
regionale en lokale politici,
ondernemingen,
vrijwilligersorganisaties,
vrijwilligers en het grote publiek
aanspreken.
Zet u als vrijwilliger in
voor een goed doel en
maak het verschil!

Doelstellingen van EYV 2011
Het vrijwilligerswerk drukt het
belang van de burgerparticipatie
en de democratie uit, die moet
worden erkend, gepromoot en
ondersteund. EU-burgers moeten zich bewust worden van het
waardevolle karakter van vrijwilligerswerk. Het Europees
jaar is ook voor de tienduizenden organisaties, die met vrij-

LEUKE

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

VESTIGINGSPLAATSEN
 B.C. 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 reeds met 64
vrijwilligers zijn? !
Je voor vragen rond vrijwilligerswerk ook altijd terecht
kan in de Brugse vrijwilligerscentrale?



Er op 5 maart de tweede
vrijwilligershappening ‘Ik,
vrijwillig”’ doorgaat in alle 5
de provincies en dus ook voor
ons ook in Brugge ? (zie p 2)
“Knack magazine” als figuur
van het jaar 2010 “de vrijwilliger” koos? Gefeliciteerd
vrijwilligers!




Er in Vlaanderen 750.000 tot
1.2 miljoen vrijwilligers actief
zijn?
Vrijwilligers in België 3.5 tot 4
procent van het Bruto Binnenlands Product uitmaken ofwel
dat het gaat over meer dan 10
miljard €….?
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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 met de bewoners maar
ook in de logistieke diensten.

5 MAART 2011 JAN GAREMIJNZAAL (HALLETOREN) BRUGGE
Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011

stad brugge vrijwilligerscentrale
blinde ezelstraat 1, b-8000 brugge | t 050 44 86 49

*
*
*

FEESTELIJKE VRIJWILLIGERSBEURS | 13 U - 16.30 U

SPEEDDATES MET EXPERTEN EN KANDIDAAT VRIJWILLIGERS

PRIJS JONGSTE / OUDSTE VRIJWILLIGER

175

JA A R SP E RM AL I E : GE F E L I CI T E E R D ! !

Dit jaar viert Spermalie zijn
175 jarig bestaan.
Dat dit gevierd zal worden op
verschillende momenten en op
diverse manieren staat nu al
vast!!
Het moet een feestelijk jaar

worden voor alle betrokkenen:
bewoners, ouders , familie en
personeel.
Ook de vrijwilligers worden
natuurlijk niet vergeten! Je zal
er dus zeker nog van horen …

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
van 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 .
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DE K I J K E R : P IE T DE B A E R E – W A N D EL VR I J W I LLI G E R IN WE ER EN
W I N D B I J KL A VE R 4 I N OO S T K A M P

Omdat wandelen gezond is
(zowel voor volwassen bewoners met sensoriële beperkingen en autismespectrum stoornis als voor mij) ga ik elke
dinsdag mee wandelen met
bewoners van Klaver 4 in
Oostkamp. Even mee stappen?
M. staat op de uitkijk. Achter
het venster van Klaver4 ziet hij
mij van ver aankomen met de
auto. Hij knikt, zwaait en verdwijnt. Hij verwittigt de groep
dat ik er ben. Om 14u30 gaan
wij wandelen door weer en
wind behalve als het stortregent.Wij stappen gedurende
1u20’ de vaste 7 km want alles
is getimed. Steeds hetzelfde
circuit, dezelfde weg, dezelfde
plaats in de wandelgroep.:

J. op kop , hij wordt geduwd
door L. in zijn rolwagen.
Links van hem , C. met haar
wandelstok tikkend op de
grond. Rechts S. met zijn rechterarm zwaaiend om tegenliggers te waarschuwen op het
fietspad. Achter hem M in
zichzelf gekeerd naast Y.
Daarachter soms P. op zijn
driewieler.,die enthousiast
zwaait en roept naar bus– of
truckchauffeurs. Wij zijn de
hekkensluiters : ik gearmd met
L. en links van mij W. die mij
meestal bij mijn schouder stevig vasthoudt. L. kijkt er naar
uit om gearmd te “trotten”.
Alleen als ook J. mee stapt is
er wat mondelinge communicatie., vooral over wat hij het

liefste eet. Maar meestal is alles rustig en stil, stap, stap, stap op
het ritme van weer en wind.
Totdat er tot grote vreugde van M. een trein voorbij dendert .
Hij kent het treinverkeer tot op de seconde “ de zesde trein vandaag”. Telkens wij langs Hoeve “Stockveldt” passeren voel ik de
arm van L. verstrakken. Daar woont immers een gevaarlijke
hond. Gelukkig, de hond is vandaag niet thuis. Anders schreeuwt
zij moord en brand als de keffer zijn territorium blaffend beschermt en opspringt. Soms is de wandelgroep groter, dan stapt
ook een andere groep bewoners mee. Na de wandeling om 16u15
genieten wij samen van een kop koffie of een lekker stuk gebak.
Met de bewoners wordt dan in de keuken ook de rest van het
dagprogramma besproken: tuinwerk, bakkerij of atelierwerk. En
ik, ik neem afscheid….

I N D E K I J K E R : H O W E S T - B RU G GE : ZO R G EN E N G AG EME N T — K U RT D EB A ER E – D O CEN T
“Wie geen verpleegkundige ontmoet die meer doet dan wat van hen gevraagd of verwacht mag worden, is erg te beklagen .”
Vanuit deze overtuiging wil de
opleiding verpleegkunde van
HOWEST-Brugge enthousiaste
verpleegkundigen opleiden.
Verpleegkundigen die de handen uit de mouwen steken in
de zorg- en welzijnssector,
maar tegelijk ook betrokken
zijn in de samenleving.
De vraag naar zorg zal in de
toekomst het aanbod alleen
maar kunnen overstijgen. De
toekomstige verpleegkundigen
staan dan ook voor een belangrijke uitdaging om goede zorg
op maat te kunnen blijven ver-

zekeren.
Vrijwilligerswerk is in die zin
niet alleen heel waardevol
maar ook heel erg nodig.
Door zich maatschappelijk te
engageren kunnen de verpleegkundigen van de toekomst een
brug maken tussen hun professionele engagement en vrijwillig
engagement.
Om de studenten tijdens hun
opleiding warm te maken voor
dit vrijwillig engagement, werd
eind vorig jaar een kleinschalig
pilootproject opgezet in
HOWEST-Brugge. De 2de jaars-

studenten verpleegkunde kregen er de kans om vrijwilligerswerk
op te nemen bij een zorg- of welzijnsorganisatie naar keuze.
Op dinsdag 21 september 2010 werd het startschot van het project
gegeven in de HOWEST- campus aan de Rijselstraat.
Met een korte inleiding over vrijwilligerswerk en een gevarieerde
beurs met aanbod van vrijwilligerswerk(waaronder Spermalie)
konden de studenten zelf concrete afspraken maken voor hun
vrijwillig engagement tijdens hun opleiding.
Verschillende organisaties in de zorg- en welzijnssector kregen een
enthousiaste student(e) op bezoek., ook Het Wit Huis -Spermalie.
Terugkijkend op dit project wordt al snel duidelijk dat zowel de
deelnemende organisaties als de studenten het vrijwillig engagement als waardevol ondervinden. Ook door de school en de deelnemende organisaties wordt het initiatief positief geëvalueerd. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat we het project zullen verder zetten...

I N DE KI J KE R :

INT E R V IE W M E T J O NG E A SS IS T EN T
V A N F I E TS V R I JW I L L IG ER
Dag Aaron, vertel eens kort
over jezelf.
Ik ben Aaron, ik ben bijna 12
jaar en ik ben slechthorend.
Ik zit in de leefgroep bij Liesbeth en Ellen en in de klas bij
meester Dieter.
Aaron, wat doe jij regelmatig
op woensdagvoormiddag?
Om de 2 weken komt vrijwilliger Marc om de fietsen te herstellen.
Ik mag Marc helpen.

Wat moet je dan doen?
We gaan samen naar de kapotte fietsen. De fietsen zijn verzameld op 1 plaats.
Wat moet je allemaal herstellen?
Een platte band, de ketting, de
rem, de bel, de spaken,… Wij
moeten veel verschillende
dingen doen.
Soms moeten we ook een zadel herstellen. Ik leer veel bij.

Vind je het leuk om te helpen met Marc?
Ja, op het einde mag ik de herstelde fietsen eens
proberen. Ik fiets heel graag.
Ik zorg ook voor de fietsen op onze speelplaats. Ik pomp een
platte band op of leg de ketting er terug op. Dan moet Marc dat
niet meer doen.

B . C . 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 :
2 8 f e b r u a r i t o t 6
m a a r t 2 0 1 1

Coördinator Vrijwilligerswerk
Griet Deconinck
Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Telefoon: (050/340 341) of 0478 500 152

VRIJWILLIGERSWERKING
B.C. SPERMALIE

E-mail: vrijwilligers@mpi-spermalie.be

Bezoek ons ook eens op het web!

www.ki-spermalie.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.

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
Minderjarigenzorg:



Zomervakantievrijwilligers
Houtbewerker
voor Speel-otheek (aanpassen
speelgoed

Volwassenenzorg:

Vrijwilligers
gezocht!!



Bezoekvrijwilligers Oostkamp

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



Tuiniervrijwilliger Loppem



Jog begeleiding
oostkamp



Wandelvrijwilligers Loppem



Fitnessvrijwilliger oostkamp



Vervoervrijwilliger op vrijdag
(Loppem)



Accent: zomerkamp 16 tot19/8
(+18-sportief)




Tandemmen /
fietsen Oostkamp



Zwembegeleiding oostkamp



Scrabbleclub
oostkamp

