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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Een steunkaart of ticket voor dit benefietconcert kunt u reserveren via ons regiohuis
in Torhout: torhout@familiezorg-wvl.be of tel. 050 21 41 82
voorverkoop: 10 euro

aan de deur: 12 euro

steun: 10 euro
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In de Week van de Vrijwilliger (van 27 februari tot 6 maart 2016)
zegt Familiezorg West-Vlaanderen vzw heel oprecht dank aan haar
458 vrijwilligers!
De meesten onder hen engageren zich voor aanvullende zorg bij
mensen thuis. Sommigen kiezen voor een andere vrijwilligersopdracht,
zoals het onthaal van mensen met dementie en hun mantelzorgers
(Foton), hulp bij de verspreiding van onze folders (logistieke ondersteuning), of het op weg gaan met personen die een sociaal netwerk
missen (Zon en Zorg).
We zetten nog enkele andere wetenswaardigheden over onze werking met vrijwilligers op een rij:

Wist u dat...

Wist u dat ...

Wist u dat...

Onze dienst ook in OostVlaanderen vrijwillige zorg aan
huis aanbiedt? Dit onder de naam
Thuiszorg De Zon.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw
ook thuisoppas en assistentie met
vrijwilligers biedt bij

Onze vrijwilligers van de dienst
Aanvullende Thuiszorg in 2015

We zijn er actief in de volgende
gemeenten:
Aalter, Assenede, De Pinte, Deinze,
Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke,
Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Merelbeke, Nazareth, Nevele,
Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem,
Waarschoot, Zomergem, Zulte.
Onze medewerkers geven u graag
alle info: tel. 09 371 92 27 of
info@thuiszorgdezon.be



kinderen, jongeren en
volwassenen met een
beperking



ernstig zieke kinderen



personen met dementie



jonge gezinnen waar een
baby op komst of pas
geboren is



aan 750 cliënten dagzorg
boden gedurende in het
totaal 45.892,25 uren



aan 128 cliënten nachtzorg
boden gedurende in het
totaal 24.706,50 uren

Onze vrijwilligers krijgen hiertoe
een gespecialiseerde opleiding.
Meer info hierover bij uw
vertrouwde contactpersoon.

Cliënten heel tevreden over onze thuiszorg met vrijwilligers
Onze cliënten zijn bijzonder tevreden over deze dienstverlening. In
2015 werkten 204 cliënten mee
aan een tevredenheidsonderzoek
vanuit Familiezorg.



Ik ben 90 jaar en woon alleen. Met jullie diensten kan ik tot 100 jaar
thuis blijven! Geen rusthuis voor mij. Dankjewel!



Zonder deze inzet en zorg zou het onmogelijk zijn om onze ouders
nog lang thuis te laten genieten.



De zaterdag en zondag lijken enorm lang en eenzaam. Een bezoek
van de vrijwilliger is ongelooflijk welkom!

Enkele reacties van cliënten:



Ik waardeer de manier waarop de vrijwilligers omgaan met de
beperking van mijn dochter en haar respecteren.
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