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Madelief 
Jij, lief bloempje
Maar sterk, heel sterk,
Je steekt altijd weer je kopje op,
overal, soms onverwachts. 

Zoals jij,
Vrijwilliger.



Welkom, vrijwilliger !

Dank u wel, vrijwilliger !

Van harte welkom in ons woonzorgcentrum. 

Dat je de stap wil zetten of reeds hebt gezet om bij in ons te ‘vrijwilligen’. Dat doet plezier. 

Jouw bijdrage is voor ons van ontzettend groot belang. Je helpt ons in alles wat je doet, je biedt een 
luisterend oor aan, een helpende hand, een leuke namiddag in ons woonzorgcentrum of op uitstap.

Onze coördinator, Mieke Browaeys zal je graag verder op weg helpen.

We vinden jouw inzet belangrijk en zijn we je dankbaar. Veel succes en plezier wat je doet.

Els Bourgonjon Levi Verbrugghe

Algemeen directeur Diensthoofd bewonerszorg

Samen een plek creëren waar mensen zich thuis voelen …

In deze brochure

• Welkom

• Missie, visie, 
waarden

• Mogelijke 
taken 

• Fiche

• Informatienota



Wie zijn we ?

De Pottelberg is een dynamische organisatie die gelooft in mensen. Door 
kansen te creëren voor groei en ontwikkeling zetten we in op krachten 
en sterktes en blijven we mensen uitdagen om hun wensen maximaal te 
realiseren. Woonzorgcentrum De Pottelberg maakt deel uit van een 
groep van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen, groep zorg H. 
familie vzw, die werden opgericht door de Congregatie van de Zusters 
van de Heilige Familie uit Kortrijk.
De Pottelberg is een geïnspireerd en open huis: een warme plek waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar iedereen zichzelf kan zijn en 
waar liefdevolle nabijheid voorop staat. De Pottelberg wil mensen het 

gevoel geven thuis te zijn.

WZC De Pottelberg omvat een woonzorgcentrum, kortverblijf, 110 
assistentiewoningen. Daarnaast hebben we ook thuiszorgdienst 
Phebe en werken we samen met NOAH dienstencentrum. Woonzorgcentrum en Centrum Kortverblijf

Samen een plek creëren waar mensen zich thuis voelen …

Assistentiewoningen Thuiszorg 



De Pottelberg, dat voelt als ‘al toope, tegoare’. Je staat er niet alleen. Zodra je het gebouw binnenkomt, voel je verbondenheid tussen medewerkers, 
bewoners, vrijwilligers en bezoekers. Je bent deelgenoot, een stukje van die mensenpuzzel, een hoofdstuk van dat dikke boek vol levensverhalen, vol 
wijsheid en vol liefde. En die liefde, daar houden we van! Elk mens verdient het om graag gezien te worden. ‘Gezien’ te worden als mens met 
mogelijkheden en verlangens. Als gelijkwaardig en volwaardig, vanuit een diep respect. ‘Geirne zien’, is de grond waarop de Pottelberg gebouwd is, al 
van in het prille begin. Die liefde en die verbondenheid, dat geeft goesting. Goesting om er elke dag weer te staan en het beste uit onszelf te halen. Voor 
jou, voor elkaar. Goesting om met hart en ziel te zorgen voor elke mens, ‘van erte’. Met een stralende glimlach en een liefdevol gebaar. Goesting om ook 
jou goesting te geven, goesting om volop mens te zijn.



Samen vrijwilligen doet goed

Wij bieden jou:

• Een zinvolle, onbezoldigde, vrijetijdsbesteding

• Vrijwilligerswerk aangepast aan jouw wensen: je kiest zelf hoeveel tijd je kan en wil investeren, waar je je wil inzetten en welke taken 
je wenst op te nemen.

• Een degelijke verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand

• Een duidelijk aanspreekpunt en de nodige begeleiding

• Regelmatig vorming of opleiding

• Een attentie voor Sint, met Pasen.

• Een polo van WZC de Pottelberg

• Jaarlijks vrijwilligersfeest



Waar kan je helpen? 

Vrijwilligerstaken :
• Help je mee in onze cafetaria

• Word chauffeur

• Breng bewoners een bezoekje

• Ondersteun bij een crea activiteit: in de living, , in ons ateljee ?

• Help mee in onze brei- en haakclub?

• Duw een rolwagen tijdens een wandeling / uitstap?

• Werk mee grotere activiteiten (vb. kerstmarkt, zomerfeest)

• Begeleid bewoners bij onze kookactiviteiten

• Help mee met de kaartersclub

• Begeleid (dag)uitstappen

Quote van vrijwilligers

Samen vrijwilligen doet deugd!

Anderen blij kunnen maken, met een gesprekje, bezoekje. Dat doet mij goed.

Samen vrijwilligen doet goed



Help je mee in onze cafetaria ?

Je wil onze bewoners, familie 
een leuke namiddag bezorgen 
in onze cafetaria. Je serveert 

drankjes met de glimlach. 
Je hebt een hart voor ouderen, 

en slaat graag een praatje. 
Je kan zelfstandig werken

en wil regelmatig of nu en dan helpen.

Samen vrijwilligen doet goed



Word jij onze chauffeur?

Je bent sociaal, behulpzaam en rijdt graag met onze 
minibus, kent de wegcode.

Je helpt bij het in-/uitstappen, je brengt onze bewoners 
naar hun gewenste bestemming. 

Je bezorgt onze bewoners een toffe uitstap en wil 
regelmatig of nu en dan meehelpen.

Samen vrijwilligen doet goed



Breng jij bewoners een bezoekje?

Je hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld en 
hebt een luisterend oor.  Je brengt een bezoekje aan 

individuele bewoners. Je maakt een praatje, houdt iemand 
gezelschap, drinkt samen een kop koffie …

Je komt op bezoek op basis van jouw mogelijkheden. Je 
bent welkom op regelmatige basis of nu en toe.

Samen vrijwilligen doet goed



Ondersteun je graag een crea 
activiteit?

Zing je graag?

Je hebt een hart voor ouderen, bent sociaal ingesteld, bent 
handig en creatief, 

je zingt graag, je kan ideeën overbrengen. 

Zing je graag? Kan je schilderen, tekenen of knutselen? 
Bruis je van de ideeën?

Kom dan naar ons ateljeetje, ons crea-huisje. 
Kom dan naar ons bewonerskoor, les mémoires.

Kom ons verwennen met jouw talent.

Samen vrijwilligen doet goed



Help je mee in onze 
brei- en haakclub?

Je hebt een hart voor ouderen, bent sociaal 
ingesteld, bent handig en creatief, je kan ideeën 

overbrengen.

Ben je een krak in breien, haken? Bruis je van de 
ideeën?

Maandelijks komen we 1x samen in de cafetaria,
data op het prikbord te vinden.

Kom naar onze brei- en haakclub. 
Kom ons verwennen met jouw talent.

Samen vrijwilligen doet goed



Duw jij een rolwagen tijdens een 
wandeling / uitstap?

Je bezorgt onze bewoners een toffe ervaring 
tijdens een uitstap of een wandeling in de tuin 

of in de buurt van het woonzorgcentrum.

In de zomermaanden wordt er gewandeld op wekelijkse basis.

De Parelduiker:  wekelijks, op maandag vanaf 14u30.
De Nachtegaal: wekelijks, op donderdag, vanaf 13u30.

Je bent welkom op regelmatige basis (vb. wekelijks) of af en toe.

Samen vrijwilligen doet goed



Werk je mee aan grote activiteiten? 
Je wil onze bewoners een leuke namiddag bezorgen op een afdeling of in de cafetaria. 

Je hebt een hart voor ouderen, en slaat graag een praatje. 

Je kan goed organiseren en wil regelmatig of nu en dan helpen. 
Jaarlijks organiseren we ons zomerfeest, de kerstmarkt.

Samen vrijwilligen doet goed



Begeleid bewoners bij een kookactiviteit?

Bedien je graag bewoners in de living? 

Je bent sociaal en vriendelijk, je kookt graag en neemt vlot initiatief.

Je helpt de kookactiviteit mee voorbereiden en/of begeleiden. 

Je vindt het fijn om bewoners te bedienen en te helpen, waar nodig. 
Je kan zelfstandig werken

en wil regelmatig of nu en dan helpen.

Samen vrijwilligen doet goed



Help je mee met de kaartersclub? 

Je helpt onze bewoners naar de kaartersclub, je bezorgt de 
kaarters een leuke namiddag. Je serveert een drankje. 

Je hebt een hart voor ouderen, 
en slaat graag een praatje. 

De kaartersclub vindt wekelijks plaats:

In het WZC: op maandagnamiddag

In Heerlyckheid Hoog Mosscher: op dinsdagnamiddag

Samen vrijwilligen doet goed



Begeleid je daguitstappen
namiddaguitstappen? 

Je gaat graag op stap, je vertelt graag, je bezorgt onze bewoners
een leuke namiddag. Je hebt een hart voor ouderen, 

en slaat graag een praatje. 
Je wil regelmatig of nu en dan helpen. 

Samen vrijwilligen doet goed



Heb je interesse om bij ons te vrijwilligen: 
Bezorg dan je gegevens aan Mieke, de coördinator vrijwilligerswerk.

Via het inlichtingenformulier op papier, of het inlichtingenformulier op onze website: www.depottelberg.be

Kennismaking:

Je wordt uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek met de vrijwilligerscoördinator. Tijdens dit gesprek wordt gevraagd naar jouw 
verwachtingen en mogelijkheden en worden de verschillende taken van vrijwilligers binnen onze organisatie toegelicht. De 
vrijwilligersbrochure en de afspraken binnen de Pottelberg worden overlopen. Documenten worden samen ingevuld.

Opvolging: 

Na een paar weken vragen we tijdens een gesprek naar jouw welbevinden, of je je thuis voelt in de Pottelberg, is de inhoud van de 
vrijwilligerstaak volgens jouw verwachtingen.  Ook overlopen wij de verwachtingen, afspraken van de Pottelberg nog eens.

Vorming:

Wij voorzien een vormingsplan voor onze vrijwilligers. Vorming over EHBO, rolstoelgebruik, dementie, … worden vrijblijvend aangeboden.

INFORMATIE VRIJWILLIGER

Samen vrijwilligen doet goed

http://www.depottelberg.be/


Dank je, vrijwilliger !

Om onze opdracht te kunnen waarmaken. Om onze bewoners een warme thuis te 
kunnen geven, zinvolle activiteiten te kunnen aanbieden, hen te ondersteunen bij het 
uitoefenen van hun hobby’s, hen een leuke namiddag te bezorgen... Voor al deze 
mooie initiatieven hebben we onze vrijwilligers broodnodig!

Momenteel kunnen we rekenen op een enthousiaste groep gemotiveerde vrijwilligers 
die een deel van hun tijd en hun energie op een zinvolle manier willen inzetten op tal 
van terreinen. 
Voor de bewoners zijn deze vrijwilligers een absolute meerwaarde. Bij heel wat 
senioren nemen het aantal sociale relaties en de menselijke contacten die hiermee 
gepaard gaan soms gevoelig af. Wij zijn er ons van bewust dat zelfs de beste 
professionele contacten tussen onze medewerkers en de bewoners dit onvoldoende 
kunnen compenseren. 

We zien dat dit tekort op een schitterende manier door de vrijwilligers wordt 
opgevangen.

Bedankt! 

Mieke Browaeys
Coördinator vrijwilligerswerk

Wil je graag meer informatie?

Mieke Browaeys

Coördinator vrijwilligerswerk

Mieke.browaeys@depottelberg.be

T: 056 25 50 49

Samen vrijwilligen doet goed

mailto:Mieke.browaeys@depottelberg.be


“Wat zijn we fier op ons vrijwilligersteam” 
(tekst op “When you say nothing at all” van Ronan Keating)

Samen lachen en zingen of een drankje aan de bar
de kaartersclub bedwingen

of op stap met elkaar

Een woord en een lach of een troostend gebaar
maakt niet uit wat je doet, ‘t is goud waard

Hoe vaak je er bent , groot of klein het gebaar
het maakt echt niet uit, we zijn je dankbaar

Je tovert een lach bij bewoners, dat is mooi om te zien
wat zijn we fier op ons vrijwilligersteam

Hulp bij de animatie, of een babbeltje slaan
een wandeling of bezoek, je weet altijd wat gedaan

Een woord en een lach of een troostend gebaar
maakt niet uit wat je doet, ‘t is goud waard 

(refrein 2x)

Wat zijn we fier op ons vrijwilligersteam

Maakt niet uit hoe vaak, maakt niet uit welk gebaar
Wat je doet, het is goud waard

Bedankingslied _bedanktingsfeest voor de vrijwilligers



Samen vrijwilligen doet goed

Wil je meer informatie? Wil je graag een afspraak maken?

Neem contact op met onze coördinator vrijwilligerswerking.

Mieke Browaeys

Mieke.browaeys@depottelberg.be

info@depottelberg.be

www.depottelberg.be

056/25 50 49

mailto:Mieke.browaeys@depottelberg.be
mailto:info@depottelberg.be
http://www.depottelberg.be/

