KARUS beoogt toonaangevende behandeling en begeleiding van
mensen met een psychische kwetsbaarheid (en hun naasten) in onze
brede zorgregio. Hiertoe is een zorgcapaciteit van 544 bedden/plaatsen
en zetten zo’n 850 medewerkers zich elke dag in om de best mogelijke
zorg te bieden.

VRIJWILLIGER
BEWONERSVERTEGENWOORDIGING
Op De Wadi verblijven 56 mensen met een langdurige psychiatrische
problematiek in een woonvorm. We stimuleren wat in het ‘gewone leven’
gangbaar is en hebben aandacht voor het opnemen van verantwoordelijkheid
en zelf keuzes maken.
Inspraak geven in onze werking en het beluisteren van de wensen van
bewoners vinden we belangrijk. Op verschillende manieren
nodigen we hen uit om hun mening te geven over onze werking, praktische zaken, de begeleiding, het
activiteitenaanbod, … Als we weten waar zij tevreden over zijn, wat beter kan en waar ze andere ideeën over
hebben, kunnen we de werking en ons aanbod meer afstemmen op de wensen van de bewoners.
In dit kader zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die regelmatig (minstens maandelijks) langskomen om
bewoners te ontmoeten en te beluisteren. We zoeken naar vrijwilligers die actief willen bijdragen aan de
verdere uitbouw van onze werking.

BEN JIJ DE BEWONERSVERTEGENWOORDIGER DIE WE ZOEKEN?
Je kan met bewoners van uiteenlopende leeftijd en achtergrond in gesprek gaan; je bent ‘sociaal vaardig’.
Je aarzelt niet om kritisch te zijn. Het motto ‘van feedback kunnen we leren’ past bij jou.
Je neemt vlot een gepaste positie in ten aanzien van bewoners en personeel. Je durft eventuele moeilijkheden
aan de verantwoordelijke te signaleren.
Je bent nieuwsgierig naar de mening van elke bewoner en stimuleert hen om die te verwoorden. Je bent goed
in actief luisteren.
Je engageert je om minstens maandelijks langs te komen bij de bewoners en vier keer per jaar tijdens de
bewonersraad. Je spreekt gemakkelijk in een vergadering voor een groep mensen.
ONS AANBOD
Vrijwilligerswerk waarin je veel kan betekenen voor bewoners en voor de Wadi • vrijwilligersverzekering
en vormingsmogelijkheden via onze moederorganisatie Karus vzw • kilometervergoeding.

INTERESSE OM VRIJWILLIGER TE WORDEN BIJ DE WADI?
Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Mieke Kemseke via mieke.kemseke@karus.be
of 09 210 69 00.

