In de Wadi in Merelbeke wonen mensen met een langdurige psychiatrische problematiek.
De bewoners worden er gestimuleerd om zo veel mogelijk de regie van hun eigen leven op te nemen
en hierbij zelf keuzes te maken. Om hen hierin te ondersteunen doen we een beroep op vaste medewerkers en
vrijwilligers. En binnenkort ook op jou?
Ben je sociaal vaardig? Vind je het belangrijk mensen inspraak te geven? Wil je een sleutelrol spelen in het afstemmen
van onze werking en aanbod op de wensen en behoeftes van onze bewoners?
Dan ben jij de geknipte...

Vrijwilliger voor bewonersvertegenwoordiging
Als we weten waarover onze bewoners
tevreden zijn of waar ze andere ideeën
over hebben, kunnen we onze werking
afstemmen op hun vragen en behoeftes.
Daarom nodigen we hen op verschillende
manieren uit om hun mening te uiten over
de dagdagelijkse structuur van de Wadi,
de begeleiding, praktische zaken, het
activiteitenaanbod, ... Jij kan hierbij een
sleutelrol spelen.

Dit verwachten wij van jou
Je engageert je om minstens maandelijks langs te komen bij de bewoners, en 4x per jaar voor een bewonersraad • je wint het vertrouwen en bent de spreekbuis van
de bewoners • je zit regelmatig samen met de afdelingsverantwoordelijke om verslag uit te brengen over wat je
opvangt uit de gesprekken met de bewoners. Dankzij
jou kunnen we nóg beter rekening houden met hun mening en verlangens!
Vrijwilliger zijn bij De Wadi, dat is...

Jij...
bent een luisterend oor en gaat vlot met mensen van
uiteenlopende leeftijd en achtergrond in gesprek • bent
nieuwsgierig naar de mening van elke bewoner en spoort

hem of haar aan die te verwoorden • aarzelt niet om op
een opbouwende manier kritisch te zijn, want het motto ‘van feedback kunnen we leren’ past bij jou • switcht
makkelijk van positie en houding naar zowel bewoners
als personeel • hebt er geen problemen mee om in een
vergadering voor een groep mensen te spreken.

Een meer-waarde zijn voor onze bewoners en bijdragen
aan de kwali-tijd van hun verblijf bij ons • de mogelijkheid
krijgen om eigen ideeën naar voor te brengen en uit te
werken • gewaardeerd worden voor je inzet • ontmoetingskansen en activiteiten met de andere vrijwilligers
binnen onze moederorganisatie PC Caritas • vrijwilligersverzekering • kilometervergoeding.

Interesse om vrijwilliger te worden bij de Wadi? Neem dan contact op met Philine De Rijcke!
philine.de.rijcke@pccaritas.be - 09 210 53 04

De Wadi is het Psychiatrisch Verzorgingstehuis van vzw PC Caritas. Meer info: www.pccaritas.be
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