
Het Woon- en zorgcentrum O. L. Vrouw  biedt plaats aan 115 licht, 

matig tot zwaar zorgbehoevende ouderen.  

 

Het Woon- en zorgcentrum stelt zich tot doel een optimale, 

menselijke en kwalitatieve huisvesting en zorgverlening te bieden 

aan al onze bewoners.  

 

Met het oog op een nog betere kwalitatieve dienstverlening zijn wij 

op zoek naar vrijwilligers.  

Heeft u een hart voor ouderen en wat vrije tijd over?  

Dan is vrijwilligerswerk misschien wel iets voor u ! 

 

Als lid van het vrijwilligersteam kan u zich inzetten op 

verschillende terreinen, afhankelijk van uw persoonlijke interesses, 

mogelijkheden en tijdsinvulling en dit in samenwerking met het 

animatie- en zorgteam. 
 

Wat hebben wij te bieden? 

In het Woon- en zorgcentrum heerst een aangename en 

vriendschappelijke sfeer.  

Je maakt deel uit van een groep dankbare bewoners, familie, 

vrijwilligers en professionele medewerkers.  

Voor iedere vrijwilliger sluiten wij een verzekering af. 

 

Vrijwilligerswerk: een waaier van mogelijkheden! 

1. Ondersteuning en begeleiding van activiteiten:  
- bij uitstappen en wandelingen 

- bij onze activiteiten: crea- en kookactiviteiten, 

zingen en dansen, verjaardagsfeestjes, grote 

maaltijden, optredens, verwenmiddagen, 

bloemschikken, begeleiding naar eucharistieviering, … 

2. Bezoek aan onze bewoners: 
- een leuk gesprek 

- vrije wandeling in of rond het woon-en zorgcentrum 

- krant voorlezen 

- een kaartje leggen 

- begeleiding naar de cafétaria 

 

3. Openhouden van het cafetaria: 
- deze is alle dagen, behalve maandag en vrijdag,  

geopend van 14 uur tot 16u30 

- je helpt bij de bediening 

 

4. Hulp in de dagelijkse taken: 
- bedeling van de koffie 

- hulp bij het maaltijdgebeuren 

- kleine herstelwerkjes aan de kledij 

- . . . 

 
Vrijwilliger zijn… 

is vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend 

is verbonden, 
is onbetaalbaar 

maar niet te koop, 
is positief denken 
is positief doen 
met enig doel 

voor jezelf en de ander 
een goed gevoel 

 



Heb je ook zin om je steentje bij te dragen of wil je 

gewoon eens kennis maken met de mogelijkheden, neem 

dan volledig vrijblijvend contact op met: 

 animatie@wzc-olv-roosdaal.be

- Dhr. Filip Rooryck, algemeen directeur

Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw 

Gasthuisstraat 57 – 62 

1760 Roosdaal 

054/33.27.00 

 filip.rooryck@wzc-olv-roosdaal.be

        Vrijwilligerswerking 
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