Week van de vrijwilliger– 2 tot 10 maart
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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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Er is alweer een vrijwilligersjaar voorbij!
Op 18 oktober hadden we
onze halfjaarlijkse vrijwilligersnamiddag.
We gingen op bezoek in de
speel-o-theek waar we zicht
kregen op het aangepaste
speelgoed en de ruimtes voor
zieke kinderen of kinderen
met een beperking.
Het werd een bijzonder boeiende namiddag! De aanwezigen waren heel tevreden.
Achteraf genoten we van onze
koffietafel en brainstormden
we over de mogelijkheden van
vorming in de toekomst. Dank
aan alle aanwezigen. Op de
Internationale dag van de vrijwilliger op 5 december 2012

gingen we met de Spermalie
vrijwilligers opnieuw kijken
naar de gratis film in de uitverkochte Lumière en Liberty
cinema . De vrijwilligerscentrale draaide dit jaar voor alle
Brugse vrijwilligers de film
“Les Intouchables”.
Het was een mooie, ontoerende maar ook grappige film
waarin het zorgen voor mensen centraal stond.
Vooraf gingen we naar de
receptie in de foyer van de
stadsschouwburg, waar burgemeester Patrick Moenaert voor
de laatste keer de vrijwilligers
toesprak en bedankte en we
klonken op een succesvol vrijwilligersjaar.
800 Brugse vrijwilligers waren
present.

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



danken haar voor haar bijzondere aandacht voor de werkgroep vrijwilligers en alle
Spermalie vrijwilligers. Paul
Bulckaert zal de vrijwilligers
vanaf februari opnieuw
opvolgen.

We momenteel met 80 vrijwilligers zijn en we nog steeds
heel wat vrijwilligers zoeken
voor de bijhuizen in Oostkamp? (zie p4)
We afscheid nemen van de
algemeen directeur Jo cloet
die op pensioen gaat. We



We in de week van de vrijwilliger op zaterdag 9 maart
2013 opnieuw op de vrijwil-

ligersbeurs IK Vrijwillig staan
in de stadshallen met een
Spermalie- het Anker standje ?



We deze week met de vrijwilligers een stadswandeling met
gids onder het thema” zorg en
vrijwilligerswerk in de Brugse
geschiedenis”?
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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–
9 maart 2013

Het spreekt vanzelf dat wij de
wet op de rechten van de vrijwilligers respecteren: wij bieden onze vrijwilligers een organisatienota, overeenkomst
en verzekering .

2013

Op het programma staan:
11-16u : feestelijke vrijwilligersbeurs


Brugse organisaties op zoek naar vrijwilligers



Diverse smaken en kleuren van het vrijwilligerswerk



LEUKE VRIJWILLIGERSTEST

Iedereen is welkom om eens
langs te komen op de vrijwilligersbeurs en te zien hoeveel
en welk vrijwilligerswerk er in
Brugge gedaan wordt.
Uiteraard ook heel welkom op
het standje van Spermalie—
het Anker.

V R I J WI L L I G E R I N DE KI J KE R : F R A N K
K LU SJ E S M AN I N W I T HUI S LOP P E M
Ik ben Frank , geboren in ‘55. Ik
volgde een technische richting en
na mijn loopbaan bij Belgacom
ging ik op pensioen op 55 jaar.
Alles viel in zijn plooi, de kinderen
het huis uit en ik ging, na hier en
daar wat sociale engagementen, via
de vrijwilligerscentrale op zoek
naar een nuttige vrijetijdsbesteding.
Zo kwam ik na een gesprek in
Spermalie, terecht in het Wit Huis
in Loppem als tuinier en klusjesman. Ik startte op 1 augustus
2011.Ik had geen ervaring in de

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.

sector, maar ik ging ervoor en de
omgang met mensen met een
meervoudige beperking ging als
vanzelf. Het vertrouwen ,de dankbaarheid van bewoners en personeel stimuleren en motiveren
mij elke dag.
De zin « waar is Frank? » als het
om het oplossen van kleine praktische zaakjes gaat is veel gehoord
daar en dat doet mij veel plezier.
Dagelijks gebeurt er iets of proberen ze je « bij het veertiende » te

YSE RB Y T

zetten tot ieders grote hilariteit !
Ik wil iedereen oprecht bedanken om het plezier maken en de hechte
band met elkaar in het Wit Huis!!
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V R IJ W I L LI G ER IN D E K IJK ER : WIM C LA ER HO U T : S POR T I EV E
A C TIV I T EI T E N – EN O N D ER W IJ SV R IJ W I LL I G ER
Mijn werk als vrijwilliger
houdt in dat ik een paar uur
per week een blinde jongen op
sleeptouw neem, die wat tijd
alleen (met zijn twee) nodig
heeft om soms eens weg te zijn
uit de drukte van de klas.
Ik werk ook met doven en
slechthorenden: gaan zwemmen, fitnessen, tandemmen of
gewoon wat bijspringen in de
leefgroep.
Voor mij allemaal heel aangename vrijetijdsbesteding, je
krijgt er zoveel dank en vriendschap voor terug!. Het doet
deugd te zien dat je het verschil kunt maken door iemand
bij te staan, en er ook complimentjes voor krijgt als je het
goed doet!

Zelf heb ik een lange ziekenhuisopname achter de rug en
mijn vrijwilligerswerk zorgt
voor een mooie re-integratie
in de samenleving. Daarvoor
ben ik heel dankbaar!
VRIJWILLIGERZ IJN :
EEN AANRADER!!

V R IJ W I L LI G ER I N M E M OR IA M : H E NR I H I M P E NS
T U I N V R IJ W I LL IG ER W I T H UI S LO P P EM ° 2 3 /1 0/ 19 23
Henri, “Henrietje “is niet meer, hij was 89 en woonde zijn leven lang op het Molenhof in Loppem. Samen met zijn vrouw Agnes hebben zij de boerderij gerund.
Henri is altijd een sociaal bewogen persoon geweest. Hij was actief in diverse verenigingen . De Landelijke Gilde lag hem nauw aan
het hart . Hij was een gekend figuur in Loppem. Het Molenhof is steeds een plaats van ontmoeting geweest, je bent er steeds welkom en de trappist staat altijd klaar. Ieder jaar werd er ook een controle post ingericht voor onze Spermalietocht waar inmiddels
duizenden wandelaars zijn gepasseerd. Ook onze bewoners werden er steeds met open armen ontvangen . Toen het hem duidelijk
werd dat Spermalie een huis had gekocht in de Rijselsestraat heeft hij onmiddellijk contact opgenomen met het Wit Huis .Samen
met andere bestuursleden van de Landelijke Gilde werden de eerste contacten gelegd voor het verder uitbouwen van het vrijwilligerswerk in ’t Wit Huis. Henri was reeds op pensioen en kwam elke donderdag namiddag in onze tuin werken. Hij zorgde samen
met de Gilde om de voortuin aan het hoevetje en ook de tuin van ’t Wit Huis grondig aan te pakken. Na de grote werken sprak hij
diverse mensen aan en stelde ook zijn opvolgers aan voor wanneer hij het niet meer zou aankunnen. Jozef B.. van een iets jongere
generatie werd aangesproken door Henri en komt wekelijks het gras afrijden. Jarenlang was Henri hier samen met Roland, Maurice , Jozef (zie foto) en in nood ook Georges op donderdag namiddag, bij mooi of slecht weer .. Henri wist iedereen te motiveren en
zorgde ervoor dat onze tuin er steeds netjes bij lag. Hij was ook de grote promotor van ons mosselfeest, op de laatste zaterdag van
augustus terwijl Agnes zorgt voor de kaartenverkoop. Henri was er reeds een tijdje uit maar was nog steeds betrokken bij ’t Wit
huis, samen met Agnes kwamen ze even op bezoek om te horen hoe het hier gaat , om een babbel te slaan met onze bewoners of om
een verhaal te vertellen van vroeger, over de oorlog, over het boerenleven .Henri je was iemand waar ik naar op keek bedankt dat je
erbij was, bedankt dat je ’t Wit Huis hebt helpen uitbouwen, ’t Wit Huis was ook een stukje van jou….(Luc N.)

V R IJ W I L LI G ER I N M E M OR IA M : A R C HI EF
P A U L E L S EN ° 02 / 05 / 19 31
+ 0 9/ 01 /2 01 3
Op 9 januari is Paul Elsen van
ons heen gegaan. Vanaf eind
2003 was hij één van de vaste
vrijwillige medewerkers van
het archief Charles-Louis Carton. Bij dit project betrokken
door zuster Denise, zorgde
Paul voor de ontsluiting van
de honderdtal Latijnse boeken
die zich in de bibliotheek van
Carton bevinden. Als ex-

leerkracht én inspecteur Latijn,
Grieks en Kunstgeschiedenis
was hij de geknipte man voor
dit werk.
Hij las de meeste van deze
kanjers van boeken, vatte ze
samen en zocht naar aanwijzingen waarom deze boeken
zich in de bibliotheek van Carton bevinden en naar het verband met doven, blinden,

doofblinden en mensen met een beperking in het algemeen.
Maar ook boeken over luchtvaart, stamboomkunde en alle
soorten catechismi werden bestudeerd. Hierover kon Paul
achteraf smakelijk vertellen. Door deze boeken door te nemen,
groeide bij Paul de fascinatie voor de geschiedenis hiervan.
Ook bij andere projecten van het archief was Paul altijd aanwezig (erfgoeddagen, veldonderzoek, publicaties, …). Door
zijn belangrijke inbreng is terug een stukje geschiedenis ontsloten en zijn verfijnde geest en humor blijven aanwezig in het
archief Ch.-L. Carton. (Bart DM)
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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

SP E R M AL I E :

DRINGEND GEZOCHT
Waar

Wat

Wanneer

Wit Huis Loppem

tuinier

Af te spreken

Kruidentuinier

Vrijdag Voormiddag

Wandelen

maandag

tandemmen

Volgens afspraak

bezoekvrijwilligers

Volgens afspraak

Vertaalwerk
Nederlands– Frans
Engels frans

thuiswerk

zeester

Wandelen individueel

2 wekelijks

Campus Oostkamp

Klaarzetten opruimen sportzaal
valkaart
Begeleiden naar Judo in
Assebroek
Tandem- en fietsvrijwilligers

Ma 15-15.15 en 16.45-17u

Tuiniervrijwilligers

Volgens afspraak

Vervoersvrijwilligers om te rijden
van en naar stageplaatsen

Volgens afspraak

Accent

De Haven

Vrijwilligers
gezocht!!

Onderwijs

Donderdag 18-19u
Volgens afspraak

