
Begeleiding aan huis voor mensen met psychische problemen
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3630  Maasmechelen 
T 089 48 18 58  
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IN SAMENWERKING MET
VZW Vrijwilligerswerk in de 
Welzijnszorg Maasmechelen

Contactpersoon : Thea Berger

T 089 48 28 54
Binnenhof 2
3630 Maasmechelen
thea.berger@ocmwmaasmechelen.be

Met de � nanciële steun van

OVER VZW ‘T VEER

VZW ‘t Veer is een dienst Beschut 
Wonen werkzaam in de regio Maas-
land en Genk. VZW t’ Veer biedt 
mensen met psychische moeilijkhe-
den opvang en begeleiding in de 
samenleving aan. In een gewoon 
huis in de rij proberen zij met de 
nodige hulp een thuis te vinden.

Samen met hun vaste begeleider 
werken deze kwetsbare mensen 
aan het vergroten van hun zelfstan-
digheid en weerbaarheid in het 
dagelijkse leven om zo, op hun eigen
tempo, te groeien naar eventueel 
zelfstandig wonen of een zo groot 
mogelijke integratie in de maat-
schappij.

Wil jij als
aan de slag?

vrijwilliger

• een tasje koffi e 
   gaan drinken
• winkelen
• een uitstapje maken
• ... enz!

Is dit iets 
voor jou?
Samen...

Kortom, 
       leuke activiteiten! 
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• Een tof vrijwilligerswerk

• Ondersteuning door professionele 
 krachten en medevrijwilligers.

• Regelmatige ontspannings- en 
 ontmoetingsmomenten met andere 
 vrijwilligers, personeel en gasten.

• Verzekering, kleine onkosten-
 vergoeding en opvolging via een 
 erkende vrijwilligersorganisatie.

Wat bieden wij jou aan?

Mensen met psychische problemen 
vinden vaak moeilijk aansluiting bij 
anderen in de samenleving.

Hun sociale contacten zijn vaak erg 
beperkt. Een koffi etje gaan drinken, 
winkelen, een wandeling maken, 
enz. zijn voor deze personen vaak 
een hele opdracht ...

Met het buddyproject “De Brug-
genbouwer” is VZW t’ Veer op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers om 
het isolement van deze psychisch 
kwetsbare mensen te helpen door-
breken. Samen regelmatig een 
babbeltje slaan, een wandeling of 
fi etstochtje organiseren of gewoon 
iets gaan drinken. De nadruk ligt op 
gewone gezellige activiteiten in de 
vrijetijdssfeer. Samen dingen doen 
die beiden interesseren en leuk vin-
den.

Waarom een buddy?

Wat verwachten 
we van jou?

• Een engagement van minstens een jaar

• Een inzet op regelmatige basis, 
 in onderling overleg af te spreken.

• Een open geest, een respectvolle,
 begripvolle houding.

• Enthousiasme, optimisme en discretie.
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