
de klimroos — in de kijker

Vrijwilligen in De Klimroos

...in de kijker
“Het zien van gelukkige blikken en de gedrevenheid ervaren terwijl we 
samen zingen in het Klimroos-koor, daar doe ik het voor. Gratis dienst-
baarheid wordt dik betaald met dankbaarheid. ”

Nico

“Ik voel warme en grote verbondenheid, recht uit het hart, tussen mij en 
de zorggebruikers, tussen gelijkgestemden; een gevoel van samenhorig-
heid, van ‘samen sterk’. Ik doe dit, gewoon omdat ik graag anderen blij 
maak en een hart heb voor de medemens.”

Hilde

“Synergie en energie voelen bij het organiseren van de hondenwandeling, 
dat is mijn ‘drive’.”

Johan

Meer info?

Voel jij het kriebelen? Of wil je graag wat meer informatie? Twijfel 
dan niet en neem contact met ons op! We gaan samen op zoek 
naar vrijwilligerswerk zodat jouw vrije uren omgezet worden in 
positivi-tijd!

www.klimroos.be
klimroos@kli.stijn.be
011/34 91 50

Vraag naar Werner Welkenhuizen of Lieve Van de Broek.

We kunnen jouw steun gebruiken!

Heb je vrienden of kennissen die ons willen steunen? Bezorg ons 
hun gegevens. Wij ontvangen hen met een warm hart!

Storten kan via 

335-0038983-35
BIC BBRUBEBB
IBAN BE57335003898335

Voor giften van 40,00 euro en meer ontvang je een fiscaal attest 
bij het begin van het volgende jaar.

‘Klimroos... in de kijker’ verschijnt tweemaal per jaar en geeft 
informatie over de werking en over de activiteiten binnen 
De Klimroos.

V.U. Kim Celis - p/a Kleine Boemerangstraat 26, 3900 Pelt - 
011 34 91 50 - klimroos@kli.stijn.be - www.klimroos.be

Netwerk voor dienstverlening aan personen met een beperking
Stijn VZW - Breugelweg 200, 3900 Pelt
BE 0439.452.461 - RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling 
Hasselt
www.stijn.be - info@stijn.be
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Wil jij het verschil maken? Zet je uren om in 
positivi-tijd!

Wil je graag iets betekenen voor je medemens?  
Maar ben je er nog niet helemaal uit waar je je 
kostbare tijd en energie in wil steken?
Dan is De Klimroos misschien wel de organisatie 
die je zoekt! 

‘Samen Uniek in Zorg!’ is de lijfspreuk van ons 
dienstencentrum, dat bekend staat om zijn 
warme cultuur én waar het welbevinden van de 
zorggebruiker steeds centraal gezet wordt. 

Wil jij kleur geven aan iemand zijn leven? Wil jij 
de saus op de patatten of de kers op de taart 
zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Klimroos biedt tal van mogelijkheden om vrij-
willigerswerk te doen. En dit aangepast aan wat jij 
wenst en waar jij goed in bent.  Alles op maat, 
daar staan we voor bekend! 

Heb je regelmatig een uurtje vrij en wil je je op 
regelmatige basis engageren? Hiermee kan je 
onze zorggebruikers net dat extraatje geven:
 − Een wekelijkse wandeling in de buurt, 

tussen het groen.

 − Een fietstochtje naar het centrum, 
eventueel gekoppeld aan een gezellig terras 
in de zon.

 − Winkelen voor of met een bewoner.

 − Bewoners met de auto naar een wekelijkse 
afspraak brengen.

 − De tuintjes van bewoners onderhouden.

 − ...

Zie je jezelf eerder sporadisch bijspringen wan-
neer we extra handen nodig hebben? Ook hier 
maak jij voor ons en onze bewoners het verschil!
 − Een bewoner vergezellen naar een 

dokter- en tandartsbezoek.

 − Helpen opdienen bij het jaarlijks ontbijt.

 − Wafels komen bakken, waardoor de hele 
leefgroep kan genieten van een lekkere 
verse-wafel-geur!

 − ...

Heb je zelf nog een leuk voorstel, een talent of 
een hobby waarmee je graag iets betekent voor 
onze mensen? We horen het graag!

Nog twijfels? Onze vrijwilligers overtuigen je 
helemaal!

“De lach op het gezicht van de zorggebruiker terwijl 
ik in het Trefpunt koffie schenk, geeft me een goed 
gevoel.”

Julienne

“Ik zie vrijwilligerswerk als een win-win, simpelweg 
door er te zijn voor elkaar. Dit is voor mij een verrij-
king van mijn leven en een dankbare invulling van mijn 
tijd.”

Myriam

“Met kleine dingen iemand gelukkig maken en er 
zoveel dank voor terugkrijgen, dat betekent erg veel.”

Mia

“Door het vrijwilligerswerk voel ik me opnieuw nuttig 
en daardoor voel ik me ook goed.”

Rita

“Het onderhouden van de tuintjes, geeft ons en de 
bewoners een goed gevoel.”

Michel en Boudewijn


