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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Week van de Vrijwilliger
Wist u dat Familiezorg West-Vlaanderen vzw op heel wat vrijwillige helpende handen mag rekenen? Meer dan 500
vrijwilligers zetten zich in hun vrije tijd met hart en ziel in voor onze dienst. In de Week van de Vrijwilliger (van 4 tot 12
maart 2017) bedankt Familiezorg West-Vlaanderen vzw elk van hen!
Graag zetten we nog even op een rij waar onze vrijwilligerswerking voor staat.

U wilt thuis wonen, ook bij
gezondheidsproblemen.
U wilt thuis zorgen voor uw
partner, ouder, kind of
familielid.

U wenst zorg wanneer u die
nodig heeft.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw
organiseert thuisoppas en
assistentie met vrijwilligers bij:

U verwacht goede zorg.








kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking
ernstig zieke kinderen
chronisch zieke personen
ouderen
personen met dementie

In de week of in het weekend, overdag,
‘s avonds of ‘s nachts.

Onze vrijwilligers krijgen
regelmatig vorming en worden
professioneel begeleid.

U wilt uw zorg zelf
in handen houden.

In de kijker: OEF!
Ouders van kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking
missen thuis soms aflossing en
aanvullende hulp. Zij kunnen
terecht bij OEF! Want iedereen
heeft wel eens nood aan een
adempauze. Opgeleide OEF!vrijwilligers zorgen voor
thuiswacht. Ze kunnen ook
assisteren in de zorg.

We respecteren uw keuzevrijheid. We
werken vlot samen met alle
hulpverleners die u zelf kiest.

Niet alleen voor de zorg bij
mensen thuis zijn vrijwilligers
actief binnen Familiezorg. Ook op
andere terreinen zetten
vrijwilligers zich in:

U wilt betaalbare zorg.
U betaalt een gebruikersbijdrage van
2,70 euro per uur als tussenkomst in de
kosten voor de vrijwilliger en voor de
verzekering en vorming van onze
vrijwilligers.





Onze vrijwilligers:




U verwacht warme,
menselijke en
betrouwbare zorg.
Familiezorg West-Vlaanderen vzw
biedt geen standaardpakketten,
maar is er echt voor u. Onze
vrijwilligers kunnen een metgezel
zijn in uw zorg.



houden gezelschap
zijn zorgend aanwezig
nemen kleine zorgtaken
op (helpen bij het dagelijks
leven, ontspanningsactiviteiten
begeleiden)
geven graag ademruimte aan
mantelzorgers die dag in dag uit thuis
zorgen voor hun familielid.





Fotonvrijwilligers helpen in het
documentatiecentrum, en bij o.a.
de muzieknamiddagen voor
mensen met dementie.
Vrijwilligers logistiek en
communicatie voorzien
openbare plaatsen van onze
folders of helpen bij een
administratieve opdracht.
Vrijwilligers van Kopje Troost
zorgen voor een warm onthaal
op deze bijzondere stilteplek
(Biskajersplein 2 - Brugge).
Vrijwilligers voor vervoer en
assistentie staan in voor het
vervoer van zorgbehoevende
personen, mét de nodige service
en begeleiding.
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Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden
De Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden is sinds
1 januari 2017 een onderdeel geworden van de Vlaamse
sociale bescherming.
Er verandert niets voor wie deze tegemoetkoming al
ontvangt. De maandelijkse uitbetalingen lopen gewoon
door en worden in de loop van 2017 automatisch
overgenomen door de zorgkas.
Ook als uw aanvraag voor deze tegemoetkoming nog in
behandeling is, hoeft u niets te doen. Uw aanvraag wordt
afgewerkt en u zal de beslissing opgestuurd krijgen.

De tegemoetkoming is een maandelijks bedrag dat varieert
volgens vijf categorieën van zorgzwaarte en kan maximaal
560 euro per maand bedragen. U kan deze tegemoetkoming
niet combineren met een inkomensvervangende
tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Welke zijn de voorwaarden?
Uw handicap moet erkend zijn en moet minstens 7 punten
behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft
de invloed van uw handicap op het dagelijkse leven weer).
U moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de
Vlaamse Sociale Bescherming.
Het inkomen van uzelf en uw partner mag bepaalde grenzen
niet overschrijden.

Wat is deze tegemoetkoming?
De tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden is een
tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of
ouder bent én als u blijvende moeilijkheden ondervindt
bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:
 u verplaatsen
 de maaltijd bereiden en gebruiken
 uzelf verzorgen en aankleden
 uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten
doen
 gevaar inschatten en vermijden
 contacten onderhouden met andere personen

Hoe aanvragen?
Vanaf 1 januari 2017 kan u hiervoor terecht bij de zorgkas,
het ziekenfonds of het OCMW.

Meer informatie
Regionaal Dienstencentrum Zonnewende, een initiatief van
Familiezorg West-Vlaanderen vzw. Voor al uw vragen over
thuiszorg, tel. 051 40 44 85
zonnewende@familiezorg-wvl.be

“Op kunst beleven staat geen leeftijd, het spreekt mensen aan over talen en
culturen heen. Kunst verwoordt waar taal tekort schiet, ontroert en
verbindt.” Dit is de kerngedachte in het nieuwe aanbod ‘MEMORABEL’ van de
Brugse musea: begeleide museumbezoeken voor personen met dementie.
Foton, expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst dementie van
Familiezorg West-Vlaanderen vzw, begeleidde het project.
Inspiratie voor MEMORABEL vonden de initiatiefnemers bij het Museum of
Modern Art in New York en het Antwerpse Museum voor Hedendaagse
Kunst. Professionele gidsen werden opgeleid tot dementievriendelijke gids.
Een rondleiding duurt 1 uur. Tijdens het bezoek staan de beleving van de
kunst en uitwisseling met elkaar centraal. Momenteel zijn rondleidingen
mogelijk in het Sint-Janshospitaal in Brugge. Wellicht volgen later ook andere
musea.
MEMORABEL bestaat uit twee formules: 1. een vaste rondleiding op elke
derde donderdag van de maand of 2. een groepsbezoek op afspraak.

Praktische info en contact
Reservatie via musea.reservatie@brugge.be of tel. 050 44 87 43.
Prijs: op vaste donderdag: 8 euro/duo (persoon met dementie en
mantelzorger).
Groepsbezoek op afspraak: 75 euro/gids (excl. toegangsticket voor nietBruggelingen).
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