Turnhout, 26 januari 2022
Beste vrijwilliger,
Hopelijk bereiken deze nieuwtjes jou en wie je lief is in goede gezondheid.
In deze brief lees je;
 Ontzettend bedankt voor de ondersteuning
 Jaarcijfers gepresteerde vrijwilligersuren
 Uitnodiging Jaarlijks vrijwilligersoverleg
 Vrijwilligers kaffee, (her)start
 Een klassiek gedichtje
Het nieuwe jaar is volop gestart. Nu volop is misschien veel gezegd, want we zien veel
besmettingen en uitgestelde activiteiten. Voor de zorg zijn het weer moeilijke en zware tijden.
Zowel in De Vliet als in De Wending worden we geconfronteerd met besmettingen. Gelukkig
vertonen de meeste bewoners milde ziektesymptomen. Maar, we houden vol, samen met de
vrijwilligers.

Ontzettend bedankt voor de ondersteuning
Daarom zijn we ontzettend dankbaar voor de ondersteuning van ieder van jou. De praktijk toont
dat vrijwilligers krachtige steunpilaren zijn. Op elke locatie en specifiek in de woonzorgcentra.
Collega’s vroegen me jou uitdrukkelijk te bedanken voor je ondersteuning. Dus. Hartelijk dank!
En de lezers van HLN zeggen het zo: zij kozen de ‘helden van de zorg’ als nummer 1 in de top
100 van de Belgen. En gelijk hebben ze.

Jaarcijfers gepresteerde vrijwilligersuren
Deze kracht van vrijwilligerswerk kan ik ook uitdrukken in cijfers. Al zijn deze niet helemaal
representatief omdat vele activiteiten niet konden doorgaan. Met de goede hoop dat 2022 ons
normalere tijden brengt en dat je weer volle bak aan de slag kan, zullen deze cijfers volgend
jaar flink hoger liggen.
Zoals gezegd, elk moment dat je actief was, appreciëren we. Het jaartotaal kunnen we ook
uitdrukken in voltijds equivalent of VTE. Wat is dat? Iemand die 12 maanden voltijds werkt = 1
VTE. Iemand die een jaar halftijds werkt = 0,5 VTE. Zo presteerden jullie samen VTE 11,147.
Goed gedaan!
Gepresteerde uren vrijwilligers jaartotaal
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Uitnodiging Jaarlijks vrijwilligersoverleg
Vrijwilligers die al enkele jaren actief zijn, herinneren het zich nog wel. De zeer gesmaakte
overlegmomenten waarbij je actief aan de slag ging en waar we samen hard werkten aan de
toekomst. Iedereen ging met een goed gevoel naar huis omdat je samen een stap in de goede
richting gezet had.
Een overleg voor en door vrijwilligers waar je jouw mening, ideeën en suggesties helemaal kwijt
kan. Je ontvangt info, we luisteren naar jou en we maken het gezellig. Simpelweg omdat
participatie erg belangrijk is en we het tenslotte allemaal samen (moeten) doen.
Dit is de uitnodiging voor de lokale dienstencentra en ontmoetingscentrum. Voor De Wending
en De Vliet zal ik volgende keer een datum kunnen meegeven.
 Lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck op donderdag 28 april heel de voormiddag.
 Lokaal dienstencentrum De Schoor op vrijdag 29 april heel de voormiddag.
 Ontmoetingscentrum De Meerloop op donderdag 5 mei heel de voormiddag.
Blokkeer dit moment in je agenda want ik hoop dat je er bij zal zijn.

Vrijwilligers kaffee (her)start
Donderdag 17 maart is het weer zover, dan herstarten we met het vrijwilligers kaffee.
Tenminste, dat is de bedoeling. Indien we weer grote activiteiten mogen organiseren zal dit
zeker doorgaan.
Het concept blijft hetzelfde. Het eerste deel van de voormiddag bespreken we een interessant
onderwerp. Het tweede deel overlopen we de grote activiteiten van De Wending en De Vliet
zodat iedereen kans krijgt om mee te doen.

Een klassiek gedichtje
Donderdag 27 januari is het Gedichtendag, dit is de eerste dag van de Poëzieweek. Ziehier een
klassieker, die je misschien net als ik, helemaal op mijn duimpje ken.

Je hebt iemand nodig stil en oprecht
die als het er op aan komt
voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kan je zeggen
ik heb een vriend.
Toon Hermans
Hou het veilig, hou het gezond! En graag tot een volgende.
Warme groet,
Erica
Telefoonnummer 014 28 43 28
Erica.Baeck@zorggroep-orion.be
Op maandag en vrijdag niet bereikbaar.

