Turnhout, 28 juli 2022
Beste vrijwilliger,
Ik hoop dat je bij het lezen van deze nieuwtjes in goede gezondheid verkeert. De zomer is in
het land en hopelijk geniet je er met volle teugen van. De zomeractiviteiten in de woonzorgcentra
en in de lokale dienstencentra draaien op volle toeren!
Thema’s in deze brief zijn;
• Terugblik visie ‘De Nieuwe Vliet’
• Even aan je voorstellen: zorgcoach Sofie Wens
• Verslagen Jaarlijks vrijwilligersoverleg
• Wegwijs op de website
• Verhalen over vrijwilligers

Terugblik visie 'De Nieuwe Vliet'
Dé moeilijkste fase in een nieuw project, zoals Jan (Jan Cools, onze stadmedewerker strategie,
kwaliteit en projecten) ook zei tijdens de vergadering, is de ‘visie’ opstellen! Een mens wil
meestal concreet gaan en antwoorden krijgen en een visie opstellen is een beetje dromen en
beschrijven hoe we het later willen aanpakken. Helemaal niet zo concreet en zeer moeilijk. En
toch zijn de deelnemers er in geslaagd om enkele punten zeer duidelijk te omschrijven. Zoals
het vertrekken vanuit de bewoner zelf met respect voor zijn levenswandel, zijn geschiedenis en
talenten. Hun wereld in de woonzorg brengen en activiteiten organiseren vanuit en mét de
bewoner (niet enkel voor de bewoner). Wat nog vaag is, is de vrijwilligerswerking en hoe die
kan bijdragen aan de latere werking. Dit is nog een groot vraagstuk en dat is normaal in deze
fase van de oefening. Het doet ons beseffen dat we daar nog veel werk hebben! Gelukkig is er
nog tijd en ben ik er zeker van dat we ook dit vraagstuk samen zullen aanpakken .
Jan neemt de bijdrage van de deelnemers mee naar het directieteam en we zijn blij dat onze
visie’s mooi in elkaar passen! Zoals Jan het ook zei, we zullen het samen moeten doen en de
vrijwilligers zijn één van de belangrijke sleutels tot het slagen van dit project.
We waren niet met de massa mensen, maar op zo’n mooie zomerdag kan je dat niet verwachten
en ook niet iedereen voelt zich geroepen om hierover na te denken. Bedankt aan de deelnemers
om mee na te denken tijdens deze visie oefening van De Nieuwe Vliet!

Even aan je voorstellen: zorgcoach Sofie Wens
Sofie Wens startte op 2 juni als zorgcoach bij Zorggroep Orion. Haar vaste plekje is in LDC De
Schoor, maar ook in de andere dienstencentra zal je haar zeker eens terugvinden.
Als zorgcoach is zij een aanspreekpunt voor mensen in een zorgsituatie. Samen met de
zorgvrager en hun omgeving, gaat ze op zoek naar een gepaste oplossing binnen het
zorglandschap. Doelstelling is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.
Dit kan gaan van het installeren van poetshulp aan huis, een boodschappenservice,.. tot en met
een toeleiding naar dienstencentra, assistentiewoningen, woonzorgcentra, geestelijke
gezondheidszorg, lotgenotencontact … enzovoort.
Heb je hier verdere vragen over of ken je iemand met een zorgvraag? Je kan haar bereiken op
het nummer 0473/56 79 07 of via e-mail:sofie.wens@zorggroep-orion.be
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Verslagen Jaarlijks vrijwilligersoverleg
Alle verslagen Jaarlijks vrijwilligersoverleg zijn verstuurd. Heb ik van jou een e-mail, dan heb je
die via deze weg ontvangen. De vrijwilligers waarover geen e-mailadres beschik, ontvingen een
verslag op papier.
Toch niet ontvangen?! Vraag het verslag even op bij mij, want wat je niet leest, weet je niet. En
misschien mis je dan wel belangrijke info!

Wegwijs op de website
Af en toe zou je dat eens moeten doen, een kijkje nemen op de website van Zorggroep Orion.
Altijd iets te ontdekken!
Websiteadres: https://www.zorggroep-orion.be/
Je ziet 5 titels staan: OVER ONS – AANBOD – VRIJWILLIGERS – CONTACT – ACTIVITEITEN
Met de cursor schuif je over de thema’s die jou interesseert en dan klik je daar op.
OVER ONS: Allemaal thema’s over wie Zorggroep Orion is; missie, visie, bestuur, projecten …
AANBOD: Linken voor meer info over de woonzorgcentra en lokale dienstencentra.
VRIJWILLIGERS: Meer info over vrijwilligersbeleid, vacatures en deze nieuwsbrieven.
CONTACT: indien je een vraag hebt voor ons, persberichten …
ACTIVITEITEN: alle activiteiten van de lokale dienstencentra. Met handige zoekfuncties en
steeds bovenaan de activiteiten van de dag zelf!

Verhalen over vrijwilligers
‘Verhalen’ is misschien veel gezegd. Maar elke week is er wel iets opvallends te beleven en
telkens bevestigen deze ‘verhalen’ de meerwaarde van vrijwilligerswerk bij Zorggroep Orion.
Dat tracht ik ook, per kwartaal, mee te geven aan directieteam. Hieronder vind je enkele
voorbeelden van het eerste halfjaar van 2022.
• Een ex-vrijwilliger is na een jaar vrijwilligerswerk, gestart met studie verzorgkundige!
• Er zijn nu verschillende vrijwilligers actief als duo-fietser. Niets zo leuk als de wind door
je haren op de fiets.
• Een vrijwilligster is gestart bij administratie (na ervaring via WEB). Deze persoon zet zich
nu 4u per week in als vrijwilliger voor de opvolging van de was van de bewoners zodat
alles weer netjes bij de juiste bewoner terecht komt.
• Vrijwilligster is vanuit de ervaring die ze opdeed in De Wending, gestart als medewerker
zorg!
• Alle vrijwilligers hebben de nieuwe afsprakennota ondertekend en hebben deze
ondertekend binnen gebracht. Opdracht afgerond en nu hebben we een actueel en correct
overzicht. Bedankt aan iedereen!
• Een vrijwilliger heeft een bijzondere en tijdelijke opdracht volbracht. Namelijk mensen
die interesse hebben in Niefhout contacteren zodat ze de correcte info ontvangen.
… en nog teveel om op te noemen én naast het ‘gewone’ vrijwilligerswerk dat dagelijks een
bijzondere plaats inneemt in onze organisatie.
Hou het veilig, hou het gezond! En graag tot een volgende.
Warme groet,
Erica
T. 014 28 43 28
E. Erica.Baeck@zorggroep-orion.be

Op maandag, woensdagnamiddag en vrijdag niet bereikbaar.

