Week van de vrijwilliger– 1 tot 8 maart 2009

Jaargang 2

De Doorgeefkrant 5 maart 2009
Lees deze krant aandachtig! Geef de krant daarna door aan een bekende en vraag
of die de krant op zijn beurt weer doorgeeft. We hopen op deze manier ons initiatief ruimer bekend te maken en ons vrijwilligerteam uit te breiden!

K M P I - 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 :
1
t o t
8
m a a r t
2 0 0 9

V R I JW I L L I GER S W E R K E N VO R MI N G
IN DIT NUMMER:

Doorgeefkrant—
1
vrijwilligers en vorming–
“wist- je- datjes”
Spermalie en vrijwilligerswerk

2

In de kijker:
Vrijwilligerskoppel Annemie en Marc

2

In de kijker:
3
Nadine Dekesel, nieuwe
vrijwilligster
In de kijker: vrijwilligster 3
Wit huis over Bangladesh
In de kijker: de jongste
vrijwilligster Lieselot
Demeester

3

Vrijwilligerswerking:
Contactgegevens en
vacatures

4

In de tevredenheid- enquête
van 2008 stelden enkele vrijwilligers de vraag naar vorming.
Reeds een tijdje staat er heel
wat interne vorming open voor
vrijwilligers en informeren we
de vrijwilligers over de vormingsmogelijkheden in Spermalie
Maar we willen ook gerichte
vorming specifiek voor de
vrijwilligers aanbieden
In maart starten we op onze
VW- namiddagen met een
praktische vorming over de 3
doelgroepen van Spermalie.
Op 5 maart 09 is er een vorming rond autisme. We hebben Stijn Calmeyn te gast die
psycholoog -trajectbegeleider
is bij de afdeling de Puzzel

VESTIGINGSPLAATSEN

L E U KE

 KMPI Spermalie– Brugge

WIST JE DAT:

 Iris– St Kruis- Brugge

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

V RI J WI L L I GE WE E T J E S



We momenteel reeds met
50 vrijwilligers zijn? !



We op 5 maart starten
met vorming over de
doelgroepen op onze
vrijwilligersnamiddagen?

 Klaver 4– Oostkamp

(jongeren met een autisme
spectrumstoornis). Hij laat ons
kennis maken met de leef -en
denkwereld van mensen met
autisme .
Later komt vorming i.v.m.
doven en slechthorenden en
blinden en slechtzienden aan
bod.
We hopen met dit aanbod
tegemoet te komen aan de
vraag naar vorming van de
vrijwilligers en hen een stukje
achtergrond te bieden om de
kinderen, jongeren en volwassenen in Spermalie nog beter
te begrijpen.
We willen van de gelegenheid
gebruik maken om alle vrijwilligers heel van harte te
danken voor hun inzet en
enthousiasme!!!





Er ook enkele onderwijsvrijwilligers bij onze vrijwilligersnamiddagen
aansluiten?
Jo Cloet de nieuwe algemeen directeur van Spermalie is en dat zij vrijwilligerswerk erg belangrijk
vindt en de werkgroep

VWW van nabij zal volgen? Welkom Jo!



De koningin op bezoek
kwam bij de vrijwilligers
van het archief?
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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 KMPI 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.

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 .

V R I J WI L LI G E R S K O PP EL A N N E M I E E N M A R C ( B E GE L EI D I N G N A A R
S C H O O L ) E N M A R C ( FIE T S H ER S T E L LE R ): M A R C D E G R A E VE
Ik heb altijd wel een voorliefde
voor fietsen en techniek gehad.
Van in mijn jongste tienerjaren
is me bijgebleven, toen ik leerde fietsen op een boerenwegeltje in Zedelgem, dat ik voor
me moest kijken als ik een
goed fietser wilde worden.
Waarschijnlijk had ik de waarschuwing of de goeie raad
vergeten, in elk geval, mijn
eerste fietslessen waren dramatisch want ik belandde al direct

V R I J WI L L I G E R SKOP P E L
ANNEMIE DE BAERE
Mijn eerste vrijwilligersopdracht was de 5-jarige Brian
ophalen in Spermalie en hem
begeleiden naar de kleuterschool: "t'Pimpampoentje". Tot
algemeen genoegen groette
Brian 's morgens keer op keer
elke Zuster van Spermalie die
we in de gangen tegenkwamen:
"Dag Zuster" of "goede morgen
Zuster", zonder het ooit moe te
worden, niemand werd vergeten... Buiten gekomen luisterde

M ARC E N

hij gespannen naar elk bus-,
auto-, of motorgeluid: "deze
draait niet goed" of "deze heeft
olie tekort" ... . Mijn conclusie:
ik denk dat Brian mechanieker
moet worden!
De volgende vrijwilligersopdracht was een nieuwe jongen
Jonas genaamd 's morgens op
de tandem begeleiden naar de
lagere school. Deze jongeman
moest voor de vorige jongen

in een gracht vol netels! Mijn
benen, armen, hanen en aangezicht zaten vol 'bobbels'. Het
leed was wel vlug vergeten na
een warme knuffel gekregen te
hebben maar deze schok heb
ik nog altijd niet verteerd! Misschien verklaart deze gebeurtenis waarom mijn bloed zo
goed stroomt!
Toen mij gevraagd werd me
als vrijwilliger fietsenhersteller
aan te melden bij Spermalie,

A N N E MI E :
niet onder doen: we reden gezwind de stad in. Jonas op kop,
ik achteraan. Hij waarschuwde
mij regelmatig: "pas op, er volgt
een bus!" of "een vrachtwagen
volgt ons, geef mo sjette Mariejette", zonder omkijken had hij
een ganse verkeerssituatie in 't
oor!

twijfelde ik geen moment.
De gedachte een kind te
helpen met een verzorgde
fiets naar voor te brengen
vervult me met voldoening.
Alsook dat de fiets veel
sport, plezier, creativiteit en
assertiviteit meebrengt voor
het kind in 't bijzonder.
Dank daarvoor
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N IEUWE V RIJWILLIGSTER IN DE KIJKER:
N ADINE DEKESEL: VRIJWILLIGSTER VOOR S HANIA

Mijn naam is Nadine, ik
ben 57 jaar, net gestopt met
werken en ik heb, buiten
talrijke activiteiten ook een
rijk sociaal leven. Toch had
ik nog een verlangen
om iets waardevols als tijd
en aandacht te geven aan
een kind dat daar nood aan
heeft. Ik zocht en vond
dit bij Spermalie te
Brugge waar men voor
mij een 5 jarig visueel gehandicapt allerliefst meisje
had uitgekozen, Shania.
Lange wandelingen, spelen
in de buitenlucht en vooral
persoonlijke aandacht zou-

den haar ten goede komen.En zo werd de donderdagnamiddag onze uitgaansdag. Het is nog bitter
koud, midden in de winter
en de wind doet onze ogen
tranen. Maar de ogen van
Shania kijken verwonderd
de wereld tegemoet, haar
hoofdje draaiend in alle
richtingen, probeert ze via
haar gehoor de omgeving
in zich op te nemen. Luid
woordjes brabbelend geeft
zij uiting aan haar stemmingen, blijheid en wellicht
ook soms boosheid omdat
ik haar niet genoeg be-
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VUNCK

grijp.Zingend wandelen we moeizaam over de kasseien,
op zoek naar een stukje groen, weg van het autoverkeer en
het stadslawaai. Dat wordt moeilijk dat stukje groen, het
liefst was ik met haar naar een bos gewandeld, misschien
kan dit later als we mekaar meer gewoon zijn en het weer
wat ars sprietje groen te laten ruiken, dat vind zij heel erg
leuk. Een luide schaterlach is de beloning. Wanneer onze
wangen roze kleuren van de kou en onze neus begint te
snotteren, spoeden wij ons naar "huis". Tevreden laten we
de warmte van ons bezit nemen.Het is tijd voor een opwarmertje.een lekker vruchtenpapje doet Shania kraaien
van plezier. Nog, nog roept onze flinke eter. Daarna duiken we de speelhoek in, op de buik spelen nu 2 kinderen
van 5 en lachend raken we mekaar aan, een begin van acceptatie? Rond 4u stap ik op, Shania in haar eigen wereld
nalatend fluister ik lief in haar oortje: tot volgende week!
Of ze dit begrijpt betwijfel ik, maar ik ga met een warm
gevoel de koude wereld in; Dag Shania, wonderlijk kind,
je hebt mijn hart verblijd, bedankt...

S P E R MA L IE V R IJW IL L IGER S O V E R H U N A NDE R V RIJW IL L IG E R S W ER K :
M O NIQ U E W IL L A E R T ( WIT H U IS L O P PE M ) OV E R H AA R V R IJW IL L IG E RS WER K
IN BA NG L A DE SH

:

In november 07 kreeg ik de kans
om deel te nemen aan een 14
daagse ervaringsreis van wereldsolidariteit in Bangladesh(B)Het
werd een onvergetelijke ervaring.
Je kan Bangladesh omschrijven als
een keiharde en hallucinante samenleving met te veel mensen op
te weinig land, waar 3 zekerheden
zijn: je wordt geboren, je sterft, je
wordt uitgebuit. 40% van de bevolking leeft in extreme armoede. Het
levensnoodzakelijke water is tevens levensbedreigend door cyclonen en overstromingen. Er is veel

corruptie. Maar er zijn tekens van
hoop: de economie groeit, corruptie wordt aangepakt, de bevolkingsgroei neemt af. En hun gastvrijheid is spreekwoordelijk .Hun
veerkracht en moed om na elke
catastrofe op te staan, heeft ons
diep geraakt. We vergeleken Bangladesh met totale duisternis waar
alleen enkele lichtpuntjes van
sterren de duisternis doorbreken: 3
lichtpuntjes voor Bangladesh zijn
de 3 partners van wereldsolidariteit : 1.de leden van de vakbond
BSSF die zich keihard inzetten
vooreen beter leven voor hun

gezin en lotgenoten.
2.GK, een gezondheidsorganisatie die instaat
voor de gezondheidszorg voor de armen op het
platteland en die de vrouwen en kindjes met veel
liefde en tact behandelen.
3.CWAB, die vorming geeft aan vrouwen en hun
kleine leningen geeft om aankopen te doen die
hen in staat te stellen wat te verdienen(een naaimachine, een geit.).Ook de steun van deze 3 partners aan schooltjes waar de armste kinderen leren
lezen en schrijven is een lichtpunt. Maar het blijft
nog veel te donker en Bangladesh heeft nog een
lange weg af te leggen. Als wij solidair zijn met
hen kunnen ze niet alleen overleven, maar echt
gaan leven.

J O NG S T E V R I JW I L L IG S T ER I N D E K IJK ER : L I E S EL O T D E
M E ES T ER , V R I J WI L LI G ST ER V O OR L A E T IT I A I N D E V LI ER –
O O S TK A M P
.Ik ben Lieselot De Meester en
studeer orthopedagogie, vorig
jaar deed ik stage in de
zandkorrel in KI Spermalie. Ik
vond het heel fijn om de
kinderen en jongeren te leren
kennen en even van de werking te mogen proeven. Tijdens
de zomervakantie ben ik steeds
begeleidster op een aantal
vakanties voor jongeren met

een beperking. Op één van die
vakanties deze zomer leerde ik
Laetitia kennen, ik was haar
aandachtsbegeleidster. Samen
trokken we er een hele week
op uit, en deden allerlei activiteiten. Laetitia woont in De
Vlier, en na de vakantie spraken we met de begeleiding van
De Vlier af dat ik als vrijwilligster af en toe eens op uitstap

zou gaan met Laetitia. Het
onthaal in De Vlier is steeds
hartelijk, en het is fijn om
Laetitia eens te zien in haar
eigen woonomgeving. Ik
hoop dat Laetitia kan blijven
genieten van de uitstapjes die
we samen ondernemen.
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Coördinator Vrijwilligerswerk
Griet Deconinck
Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Telefoon: (050/340 341)
E-mail: vrijwilligers@mpi-spermalie.be

vrijwilligerswerking

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:




Vrijwilligers
gezocht!!

rolwagenassistentie op wandel
(tijdens weekends
en vakanties)
Individuele begeleiding avondactiviteit jongere
met autisme(ma
of di)



Kampbegeleiders
Accent augustus



Zomervrijwilligers







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

Houtbewerker
voor Speel-otheek (aanpassen
speelgoed)
Activiteiten begeleiding afdeling
De haven
(meervoudig)
Vrijdagmorgen
wandelbegeleiding Speel-otheek

Volwassenenzorg:


Scrabblebegeleiding 2wekelijks

do NM
(oostkamp)


Bezoekvrijwilligers Oostkamp



Wandelvrijwilligers Loppem
(di 16-17u of
WE dag)



Vervoervrijwilliger (WE)
(Loppem)

