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Help jij een handje mee?
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Help jij een handje mee?
De Witte Mol ondersteunt mensen met een be-
perking die een intensieve vorm van opvang en 
begeleiding nodig hebben. Wij ondersteunen 
zowel meerderjarige als minderjarige personen 
met een verstandelijke beperking of een Niet- 
aangeboren hersenletsel.

De naam De Witte Mol verwijst uiteraard naar de 
gemeentenaam en naar het typische witte zand, 
maar vooral ook naar een gezegde in de streek: 
“Ik zal je een witte mol cadeau doen”, wat bete-
kent: ik zal eens iets bijzonders voor je doen.

De Witte Mol biedt een goede kwalitatieve zorg. 
Toch is heel veel maar mogelijk met de hulp van 
vele vrijwilligers. Zij zijn een belangrijke schakel 
in de zorg die De Witte Mol biedt aan de zorgge-
bruikers. Tal van activiteiten kunnen slechts ver-
wezenlijkt worden met de hulp van vrijwilligers. 
Vrijwilligers zijn extra handen en een extra hart 
en dat betekent zeer veel voor zowel de zorgge-
bruikers als voor De Witte Mol.

Wat kan je als vrijwilliger doen in 
De Witte Mol?
Hulp bieden aan de zorggebruikers.
Voor een aantal zorggebruikers zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers die zich op regelmatige basis 
inzetten. Zij knutselen, wandelen, zwemmen, fiet-
sen, koken, gaan mee op uitstap of slaan ge-
woon een babbeltje, …

Hulp bieden bij praktisch werk.
Leefgroepen zijn soms ook op zoek naar alge-
mene vrijwilligers. Deze vrijwilligers mogen we 
contacteren om te strijken, klusjes op te knap-
pen, te tuinieren, verstelwerk te doen, de bussen 
te wassen, …

Helpen tijdens steunacties en feesten ten voordele 
van De Witte Mol.
Deze personen engageren zich om een actie ten 
voordele van De Witte Mol of festiviteiten te doen 
slagen. Zo kan je komen helpen tijdens onze 
Witte Mol feesten, wijnavonden, fietstocht,… Je 
hebt dan een keuze uit een waaier van taken: 
opdienen, afruimen, afwassen, de tombola doen, 
kassa,….

Vrijwilligers hebben net als ieder van ons uiteen-
lopende talenten, ervaringen, motieven en ver-
langens. De juiste vrijwilliger op de juiste plaats, 
daar gaan wij voor.  Wij zorgen ervoor dat jij je 
talenten optimaal kan inzetten en mee kan bou-
wen aan een warme samenleving.

Samen zoeken wij naar een taak die het best bij 
u past. Wij zorgen voor de nodige informatie en 
de nodige ondersteuning en opvolging.

Als vrijwilliger maak je deel uit van een sfeervol-
le en enthousiaste groep mensen met hetzelfde 
doel voor ogen: “ iets bijzonders doen voor el-
kaar”.

Interesse?
Bied je jezelf aan als vrijwilliger dan volgt er een 
kennismakingsgesprek. Een kennismakingsge-
sprek waarin wij  vertellen wat we doen en waar-
in jij jezelf kan voorstellen en over je motivatie en 
interesse kan vertellen. Samen bekijken we of 
een opstart mogelijk is. Na het praktische over-
lopen te hebben, laten we je kennismaken met 
je contactpersoon die je verder zal begeleiden 
en waar je steeds terecht kan met je vragen of 
opmerkingen.


