
Enthousiaste  
  vrijwilligers gezocht



Zorghuis De Dijlevallei 
Zoekt enthousiaste vrijwilligers
Sommige mensen die aan kanker lijden, hebben tijdens en na hun 
behandeling nood aan een rustige omgeving en voldoende ondersteuning. 
Om uiteenlopende redenen kan de thuissituatie van onze gasten niet aan 
deze noden voldoen. Voor hen werd Zorghuis De Dijlevallei opgericht. In 
dit huis gelegen in het landelijke Boortmeerbeek en nabij de Leuvense 
vaart kunnen patiënten tot rust komen. Een huis dat als een thuis aanvoelt 
totdat zij klaar zijn om terug naar huis te keren. Tijdens hun verblijf worden 
zij omkaderd door een team van betrokken en enthousiaste vrijwilligers, die 
het kloppend hart van het Zorghuis zijn.

Jacques Vermeire - Peter van het project

 
              is 

zoveel meer  
dan zorgen  

zorg is, 
liefde, hoop,  

betrokkenheid. 
Zorg is welzijn, 
willen borgen 

met kracht  
tederheid en 

geduld.

Zorg



Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
Voel jij je geroepen om mee deel uit te maken van een 
fantastisch vrijwilligersteam? Wens je mee je schouders 
te zetten onder het Zorghuis? Een luisterend oor 
bieden aan onze gasten? Samen wandelen, koken… 
Heb je groene vingers. En wil je onze bestaande 
vrijwilligers ondersteunen in het onderhoud van de tuin 
of heb je een ander talent om te delen? Kan je enkel 
in het weekend? Of net door de week? Wil je blijven 
overnachten? Of zie je het zitten om af en toe eens in 
te springen tijdens de verlofperiodes/vakanties? Een 
uurtje van je vrije tijd, maakt soms een groot verschil. 
Alles is bespreekbaar! Aarzel niet ons te contacteren, 
samen bekijken we wat mogelijk is.

Wat verwachten we van jou?
Als permanent vrijwilliger bied je een luisterend oor en 
spring je bij waar nodig. De taakinhoud is afhankelijk 
van het moment waarop je wenst ingezet te worden. 
Mogelijke taken zijn het verwelkomen van nieuwe 
gasten, koken, huishoudelijk werk verrichten of een 
babbeltje slaan met onze gasten. We verwachten geen 
medische handelingen. Als sporadisch vrijwilliger kan 
je worden opgeroepen in geval van nood of wanneer 
er vraag is naar specifieke activiteiten. Wil je een gast 
vergezellen op een wandeling of een uitstap naar de 
markt? Ook dit is mogelijk als vrijwilliger.

Bezoek onze website:  
www.zorghuisdedijlevallei.be

Volg ons via  
@ZorghuisDeDijlevallei
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Wat bieden we jou?
Bij Zorghuis De Dijlevallei ondersteun je gasten die een van 
de moeilijkste periodes in hun leven doormaken. Je verricht 
vrijwilligerswerk waarmee JIJ het verschil maakt. De voldoening van dit 
werk is van onschatbare waarde.

Verder draagt Zorghuis De Dijlevallei ook zorg voor vrijwilligers. 
Je wordt gecoacht/opgeleid en krijgt zo de kans jezelf verder te 
ontwikkelen. Je wordt ondersteund door je zorgcoördinator, team 
De Dijlevallei. Hoe groot of klein jouw bijdrage ook is, je wordt 
gewaardeerd om je inzet.

Meer weten?
Wens je graag meer te weten over 
vrijwilligerswerk in Zorghuis De Dijlevallei? Stuur 
dan een mailtje naar 
contact@zorghuisdedijlevallei.be of neem 
telefonisch contact op 
0477/09 82 49 - 015/ 65.56.11 


