Huis ‘jongdementie’ Mandana: Woongroep azalea 0
HELP MEE ALS LEEFMOEDER/-VADER
Dit is je takenpakket
Je biedt gedurende een bepaalde tijd ondersteuning aan de bewoners. Samen bekijken we hoeveel en welke
uren voor u en de woongroep haalbaar zijn. Je helpt waar nodig, je begeleidt mee de activiteit, je luistert, je
knoopt een gesprek aan, je houdt een oogje in het zeil, … Met andere woorden: een veelzijdige taak waar het
welbevinden van de bewoner centraal staat.
Samen kunnen we bekijken welke dagen en uren haalbaar zijn voor jou en de woongroep. Met jouw hulp
bezorgen we de bewoners een zinvolle en leuke dag.
Dit ben jij helemaal
Maak je graag tijd voor anderen? Heb je interesse in de doelgroep personen met jongdementie ? Ben je sociaal
en empathisch ingesteld? Ben je discreet en hulpvaardig? Neem je vlot initiatief en kan je zelfstandig werken?
Dan ben jij de geknipte persoon voor deze taak!
Dit bieden we jou
Wij bieden jou een vrijwilligerscontract waarbij je verzekerd bent bij Present. Van Present uit worden er
regelmatig opleidingen georganiseerd waar je aan kan deelnemen.




Jaarlijks wordt er een daguitstap georganiseerd voor alle vrijwilligers van het Zog.
Een nieuwjaarsreceptie
Dag van de vrijwilliger

Er worden 2 T- shirts voorzien om aan te doen. Bij 6u vrijwilligerswerk op 1 dag wordt er een bon voorzien bij
Vangrootloon.
Waar ga je aan de slag?
Wzc Mandana bestaat uit 6 witte huisjes met een gezellige binnentuin. Elk huisje bestaat uit 2 woongroepen.
Op elke woongroep wonen er 8 bewoners. In de binnentuin lopen er geitjes en konijntjes rond. Dit zorgt voor
een leuke interactie met de bewoners. De bewoners zorgen hier zelf voor en halen hier veel voldoening uit.
Je komt te staan op de woongroep jongdementie in Mandana. Het is een woongroep van 8 bewoners met een
vorm van jongdementie.
We werken op de woongroepen persoonsgericht. Hier willen we mee zeggen dat de zorg is afgestemd op
iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. We benaderen de persoon niet als patiënt of cliënt,
maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft de bewoner nodig om zich gezond en gelukkig te voelen?
Op de woongroep zijn de mantelzorgers nog heel betrokken bij de zorg van de bewoner. Hierdoor is er vaak
een gezellige drukte op de woongroep.
Hoe contact op te nemen?
Ben je helemaal warm gelopen voor de vacature? Kan je niet wachten om je aan te melden? Heb je meer
vragen of wil je vrijblijvend eens langskomen voor meer info?
Voor verdere info kan je terecht bij : Inge Jansen
Email: inge.jansen@zoggenk.be
Tel: 089/20.11.77
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u-16u
Sanne Janssen
Email: sanne.janssen@zoggenk.be
Tel: 089/21.19.69
Op weekdagen van 8u-16u

