
VRIJWILLIGERSWERK,
IETS VOOR JOU?

O.C. SINT-FERDINAND WERKT SAMEN MET 
PRESENT VZW
Present vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in 
de zorgsector. We bouwen stevige vrijwilligers-
werkingen uit in woonzorgcentra, algemene en 
psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen 
voor mensen met een beperking. 

Present vzw is ervan overtuigd dat vrijwilligers 
een onmisbare schakel vormen in de realisatie van 
warme zorg.

Voor meer info:

WWW.PRESENTVZW.BE

CONTACTGEGEVENS VRIJWILLIGERSWERKING 
O.C. SINT-FERDINAND

Willy Van Roelen is de verantwoordelijke voor 
onze vrijwilligerswerking. Je kan hem bereiken op 
onderstaand gsm-nummer en e-mailadres:

0477 88 13 39

willy.vanroelen@ferdinand.broedersvanliefde.be

CONTACT

O.C. Sint-Ferdinand 
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen

013 530 600

info@ferdinand.broedersvanliefde.be

sf logo op achterkant!!

WWW.SINTFERDINAND.BE
  Check ook onze Facebook-pagina!



VRIJWILLIGERS
• Je hebt een hart voor personen met een  

beperking?
• Je bent enthousiast en gemotiveerd?
• Je hebt talenten die je met ons wil delen?
• Je hebt interesse in vrijwilligerswerk en je hebt wat 

tijd over? 

VAN HARTE WELKOM!

O.C. SINT-FERDINAND
Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand beschikt 
over meer dan 125 jaar ervaring en wil aangepaste  
antwoorden blijven geven op de zorgvragen van  
jongeren en volwassenen met een beperking.

We bieden een breed zorgaanbod aan voor jongeren 
en volwassenen en hun context met een  
specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoef-
te, gefocust op het vinden van hun plaats in de 
maatschappij.

VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Meisjes en jongens met autisme en/of  
gedrags- en emotionele problematiek en/of verstan-
delijke beperking kunnen beroep doen op  
O.C. Sint Ferdinand voor mobiele/ambulante  
begeleiding, dagopvang, verblijf.

Dit kan in Multifunctioneel Centrum (MFC)  
Sint-Ferdinand en Multifunctioneel Centrum (MFC)  
’t Hoeveke.

VOOR VOLWASSENEN

Volwassenen met een verstandelijke  
beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint-Ferdi-
nand voor woonondersteuning, dagondersteuning 
en mobiele/ambulante begeleiding binnen onze 
regio’s Lummen, Hasselt/Sint-Truiden en  
Leopoldsburg.

GEZOCHT! VRIJWILLIGERS VOOR:

Begeleiding van cliënten tijdens activiteiten:

• Vervoer naar hobby’s
• Meehelpen in de tuin en verzorgen van dieren
• Op stap naar de film, bibliotheek, een optreden, 

iets gaan drinken
• Een cliënt mee opnemen in je vrijetijdsbesteding 

(boerderijwerk, voetbal…)
• Ondersteuning bij ateliers (handwerk- en  

houtatelier)

Praktische hulp bij evenementen:

Barbecue, Scherpenheuveltocht, recepties…

Heb jij nog een ander leuk voorstel?
We horen het graag!

 Vrijwilliger zijn…

 Is vrijwillig

 Maar niet vrijblijvend

 Is verbonden

 Maar niet gebonden

 Is onbetaalbaar maar niet  
 te koop,

 Is positief denken,

 Is positief doen

 Met als enige doel

 Voor jezelf en de ander

 Een goed gevoel!
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