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Beste vrijwilliger,

De zomer is begonnen en alles 
valt een beetje stil, behalve 
het vrijwilligerswerk! Jullie 
blijven zich ook tijdens de 
zomermaanden inzetten voor 
anderen en dat verdient wel wat 
aandacht. 

We zijn nu bijna 2,5 jaar aan het 
werk volgens het vernieuwd 
vrijwilligersbeleid en daar 
slaan we nu de munt uit heb 
ik de indruk. Vrijwilligers zijn 
content, collega’s zijn tevreden, 
bewoners en cliënten blij en dat 
maakt mij gelukkig! Het kost wat 
inspanningen van ons allemaal, 

maar we dragen daar ook samen 
de vruchten van. Ik zei het al op 
het vrijwilligersfeest in Maart: 
Ik ben zo trots op jullie allemaal 
en blij dat ik daar een deel van 
mag uitmaken. Wij hebben een 
vrijwilligerswerking die als 
voorbeeld gebruikt wordt door 
anderen en dat is iets om fier op 
te zijn! Jullie zijn onze TROEF! en 
dat mag iedereen nu weten.

Bedankt voor jullie inzet en 
toewijding!

Vriendelijke groeten,

Margot Mys, 
Vrijwilligerscoördinator



We zijn ontzettend fier dat ons netbalteam “Boenk D’erop” 

van het woonzorghuis Molenkouter genomineerd was voor de 

eerste echte “ZiA” Award! 

We zijn trots 3de geworden (20 stemmen minder dan de 2de 

maar wel 450 minder dan de 1ste Zorgzaam Gullegem). 

Aan iedereen een warme dankjewel voor alle stemmen en 

proficiat aan iedereen die meewerkt aan het project Boenk 

d’erop. 

#warmwichelen

We hebben hem!!!  

Slaatje Praatje heeft de federale prijs armoedebestrijding 

gewonnen. 

Een ongelooflijke erkenning voor fantastisch werk dat elke 

dag geleverd wordt door onze collega’s en vrijwilligers!  

Bedankt voor het massaal stemmen! 

#warmwichelen

WE VALLEN IN DE PRIJZEN 



WE ZIJN OP ZOEK NAAR...

Enthousiastelingen die de 
zetels en rolstoelen van de 
bewoners van het woonzorghuis 
Molenkouter willen 
onderhouden

• 1 keer per maand de zetels 
van alle bewoners afwassen

• 2 keer per jaar de rolstoelen 
afwassen

• Moment waarop is vrij te 
kiezen

• Leuk om in duo te doen

Wil je toch liever wat 
regelmatiger bijspringen? We 
zoeken ook nog extra logistieke 
hulp in het woonzorghuis:

Iedereen wil graag een warme 
thuis… Ook de bewoners van 
Woonzorghuis Molenkouter 
genieten van warmte en 
aandacht.

• Ben jij een warm persoon?

• Open en behulpzaam?

• Heb jij nog ergens een 
voormiddag vrij? 

• Wil jij een handje toesteken 
in het woonzorghuis?

Dan ben jij onze man/vrouw!

Of ken je iemand die hier 
perfect voor zou zijn? 

Stuur hem/haar dan zeker 
door naar Margot.



GROOT FEEST VOOR VRIJWILLIGERS!

OP 1 MAART WAS HET WEER VAN 
DAT. HET 3E GROOT FEEST TER 
BEDANKING VAN JULLIE, ONZE 
VRIJWILLIGERS.  

We gingen dit jaar richting Hollywood 
waar jullie via een rode loper door 
de walk of fame naar de wall of 
fame door konden gaan voor een 
foto-shoot. De resultaten daarvan 
kregen jullie al te zien via een link 
die werd doorgestuurd, maar zijn 
nu ook allemaal te vinden op de 
website van het vrijwilligerswerk: 
vrijwilligerswerk.wichelen.be

Voor wie minder overweg kan met het 
internet, en er niet kon bijzijn: hier 
een paar beelden.



HET DORPSRESTAURANT 

‘DEN LOSSEN BABBEL’

BESTAAT 5 JAAR!

 

Ons dorpsrestaurant bestaat 5 jaar!

“Op 5 juni 2013 opende het 
dorpsrestaurant ‘Den Lossen 

Babbel’ haar deuren in het 
Woonzorghuis Molenkouter en daar 
zijn wij fier op! Graag bedanken we 
nogmaals alle vrijwilligers van het 
dorpsrestaurant die zich elke week 

opnieuw inzetten om er een fijn 
moment van te maken.”



ZON IN OVERVLOED? 

VERZORG JEZELF EN ANDEREN GOED

 
De zomer is in het land. Maar dat lekkere weertje heeft soms 
minder prettige gevolgen. Voor kwetsbare groepen kan 
dit weer hinderlijk zijn en zelfs gevaarlijk. Elk jaar sterven 
honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Daarom 
vraagt de Vlaamse overheid aan lokale organisaties om van 15 
mei tot 30 september extra waakzaam te zijn en zich voor te 
bereiden op erg warme dagen. Help jij mee om het Vlaamse 
warmteactieplan in de praktijk te brengen?

De meeste mensen lopen geen risico door extreme warmte 
als ze verstandig omgaan met de zon, maar alert blijven is de 
boodschap. Breng daarom tijdens warme periodes een extra 
bezoekje aan alleenwonende ouderen of chronisch zieken.

Zorg voor anderen 
 Ken je alleenstaande senioren of zieken? Ga op warme 
dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht 
binnenkrijgen. Misschien kun je een paar boodschappen doen 
voor hen. Baby’s en jonge kinderen laat je nooit achter in een 
geparkeerde auto, zelfs niet voor twee minuutjes. 

Wees voorbereid
Zorg ervoor dat je altijd water bij je hebt, zeker onderweg. En 
hou de weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je minder snel 
voor verrassingen te staan. 

Wanneer hulp zoeken? 
 Heb je toch last van de warmte? Neem dan het best op tijd 
maatregelen. Hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste 
symptomen zijn van ernstige problemen. Voel je je niet lekker 
op een hele warme dag? Drink dan meteen meer water, zoek 
een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, is het goed om je 
huisdokter te bellen.

Is er iemand in je buurt die last heeft van braken, overvloedig 
zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur … ? 
Bel dan meteen de hulpdiensten. Koel de persoon af en pas 
eerste hulp toe indien nodig.

Je kunt nog meer tips vinden op www.warmedagen.be



Benut je  zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open 
zolang het buiten koeler is 

dan binnen.

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: D

irk
 D

ew
ol

f, 
Ko

ni
ng

 A
lb

er
t I

I-l
aa

n 
35

 b
us

 3
3, 

10
30

 B
ru

ss
el

 - 
m

ei
 2

01
8 

- I
llu

st
ra

tie
s: 

Ci
rc

uz
e

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

DRINK VOLDOENDE

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.
Doe inspanningen op 
koelere momenten.

Zoek 
verfrissing op.

HOU JEZELF KOEL

HOU JE WOONRUIMTE KOEL

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.

WEES VOORBEREID

maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.Zorg dat je altijd water bij je hebt.



VRIJWILLIGERSWERK

“HOE EEN DUBBELTJE ROLLEN KAN…”

Beste lezers, 

Mijn naam is Linda Sichien, geboren te 
Overmere op 4/11/1957 en in pensioen 
sinds 1/12/2017. 

Waarom ik nog vrijwilligerswerk wil 
doen? Wel… dat zal jullie snel duidelijk 
worden.

Tijdens mijn jeugd nam ik deel aan 
Chiro, KLJ (leidster), zanggroep 
Meergalm, kinderzangkoor, jeugdclub 
en toneel (gedurende 30 jaar). Dit 
waren mijn hobby’s. Op m’n 16e ging ik 
werken op atelier. Na 7 jaar stikwerk 
besefte ik dat dit niet mijn levensdoel 
was, dus ging ik 1 jaar dagschool 
‘gezins- en bejaardenhelpster’ volgen 
te Gent. 

De baas van het atelier zei me: “als 
je eenmaal een poep zal gewassen 
hebben, zal je snel terugkeren naar 
hier!”, maar dat was niet het geval. 
Ik had de smaak te pakken en werkte 
3 jaar als zorgkundige te Overmere. 
Daar kreeg ik plots de kans om als 
animatrice aan de slag te gaan. 27 
jaar lang heb ik rusthuisbewoners 
geamuseerd met spel, dans, toneel, 
zang en door een luisterend oor te zijn 
voor eenzamen mensen. 

Na een jaar afwezigheid door 
ziekte begon ik als vrijwilligster 
te molenkouter. Vervolgens in 
loonverband als logistiek en de laatste 
3 jaar als zorgkundige. 

LINDA



DOOR DE BRIL VAN ... 
LINDA

Zo merk je dat het omgaan met mensen me altijd 
heeft geboeid. Het is altijd mijn droom geweest om 
tijdens mijn pensioen vrijwilligerswerk te doen. Het 
is een verlengstuk van mijn job die ik met hart en 
ziel uitvoerde. 

Als vrijwilliger gezelschapsdienst kan ik elke 
zondagavond “thuiswachten” in de Suikerstraat. 
De bewoners zijn me allen bekend en het reilen en 
zeilen van het personeel is me ook niet vreemd. De 
bewoners komen natuurlijk op de eerste plaats, 
maar ik deins er niet voor terug om mijn ex-
collega’s een handje te helpen. Voor activiteiten 
zoals uitstappen, playbackshows en dergelijke bied 
ik ook graag mijn diensten aan. 

Mijn medemens tevreden stellen is voor mij van 
groot belang. Oud of jong, ik ben er graag voor hen. 

Toen ik op pensioen ging vroeg ik aan Onze Lieve 
Heer: “Laat me hier nog wat blijven, want ik heb 
nog wat goede werken te doen.

Als iedere nieuwe dag aanvangt met een gulle 
lach

Als je met een blij gezicht aan je werk denkt en 
je plicht

Als je steeds naar beter streeft heb je niet voor 
niets geleefd.

Linda



OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 10, 
HOE GOED VOEL JIJ JE ALS 
VRIJWILLIGER? 
1 = SLECHT 

10 = FANTASTISCH

Bezorg deze strook aan het onthaal  
van het sociaal huis of het woonzorg- 
huis Molenkouter.  
Deze bevraging is anoniem.

BEVRAGING

Hoe gelukkig zijn jullie 
als vrijwilliger bij OCMW 

Wichelen?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Nog een woordje uitleg bij de score:



VRIJWILLIGERSCHALLENGE

Wij willen vrijwilligerswerk in de kijker zetten. Onze 
werking is heel bijzonder en een voorbeeld voor andere 
organisaties. We willen ze dan ook graag aan iedereen 
leren kennen en dat doen we via een ‘Challenge’. 

Hoe kan jij je steentje bijdragen? 

• Als je een facebook-challenge ziet is delen de 
boodschap en uiteraard hopen dat ook jij geselecteerd 
wordt om deel te nemen. Zet jouw eigen werking maar 
eens goed in de kijker! Je mag trots zijn op wat je 
doet!! 

• Gebruik de hashtags: #vrijwilligerstroefinwichelen en 
#VTIW bij je berichten over vrijwilligerswerk. 

• Spreek erover met vrienden en familie. 

Wat is een Challenge? 

Een Challenge is een uitdaging op sociale media, in dit 
geval Facebook. Iemand doet iets en daagt anderen uit om 
hetzelfde te doen. 

In dit geval zullen onze OCMW-voorzitter en Burgemeester 
vrijwillig iets voor iemand anders doen en elk 2 anderen 
uitdagen om ook vrijwilligerswerk te doen. Zo gaat de bal 
dan aan het rollen tot onze gemeente en mogelijks ook 
daarbuiten, heel wat mensen in aanraking gekomen zijn 
met vrijwilligerswerk.  



NIEUW CONCEPT: 

VRIJWILLIGERS TROEF!
 

VRIJWILLIGERS ZIJN TROEF IN WICHELEN!

Met dit nieuwe concept willen we onze 
vrijwilligerswerking extra in de kijker zetten, 
maar we hebben onze vrijwilligers nodig als 

bondgenoot. 

Als vrijwilliger ben jij de TROEF binnen onze 
gemeente. Jij levert een grote bijdrage aan 
de kwaliteit van onze dienstverlening. Elke 
dag staan jullie met z’n allen klaar voor de 

verschillende diensten in Wichelen.

Jouw enthousiasme over je vrijwilligerswerk en 
over onze organisatie kan anderen inspireren 
om in je voetsporen te treden. Jij kan anderen 
overtuigen om ook te vrijwilligen en Wichelen 

nog wat warmer te maken. 

De komende maanden zal de focus hier dan 
ook op liggen. Er zullen facebookberichten 
verschijnen, een challenge georganiseerd 

worden, berichten in instroom, enz. 

Maar we willen ook kaartnamiddagen 
organiseren met onze eigen vrijwilligerskaarten 

en deze kaartspelen verdelen doorheen de 
gemeente. 

Ben jij een kaarter en wil je helpen bij het 
organiseren van een kaartnamiddag? Graag! 
Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken.

Ben jij enthousiast over je vrijwilligerswerk?  
TOP! Vertel het dan verder. 

Ben jij lid van een vereniging waar soms 
gekaart wordt? Leuk! Laat het even weten. 
Het zou leuk zijn moesten jullie dat met de 

vrijwilligerskaarten kunnen doen. 





Binnenkort worden gemeente en 
OCMW één organisatie … Voor onze 
inwoners maakt het immers geen 
verschil welke van de twee organisaties 
hen ondersteunt en velen kennen nu 
eigenlijk ook het verschil niet 😉

Door die integratie komt er vanaf 1 
augustus één algemeen directeur 
in plaats van onze twee huidige 
secretarissen. Ondertussen weten we 
ook dat dit Roos Coppens zal worden, die 
met glans slaagde voor het examen. We 
wensen haar alle succes toe!

Dit betekent ook dat ik afscheid neem 
van mijn functie als OCMW secretaris. 
Het was voor mij een eer om het OCMW 
de voorbije vijf jaar te ‘leiden’. Voor mij 
voelde dat trouwens absoluut niet aan 
als ‘leiden’. Ik heb enorm veel respect 
voor al mijn collega’s (poetsvrouwen, 
maatschappelijk werkers, zorg- en 
verpleegkundigen, …), het zijn zij die 
dagelijks het verschil maken in het leven 
van onze bewoners en klanten.  
Ik heb enkel getracht hen een 
omkadering te bieden waarin ze hun 
talenten ten volle konden inzetten. Ik 
ben enorm trots dat we er samen voor 
gezorgd hebben dat we gegroeid zijn 
naar een organisatie met een open 
cultuur, waar we uitgaan van vertrouwen 
in mensen en waar we extra aandacht 
hebben voor diegenen die het het 
moeilijkst hebben in onze gemeente. 

In die vijf jaar is het vrijwilligerswerk ook 
enorm geëvolueerd. Elke dag maken 
jullie het verschil door onze collega’s te 

ondersteunen en 
zo Wichelen nog 
warmer te maken. 
Vrijwilligerswerk is 
vaak een onderschat 
engagement en jullie 
kunnen niet 
genoeg bedankt 
worden voor 
jullie inzet! We 
zijn erin geslaagd 
om een echt beleid 
rond vrijwilligers 
uit te rollen, 
een fantastische 
coördinator aan 
te stellen en 
coaches op te leiden, zodat ook jullie 
in de best mogelijke omstandigheden 
jullie steentje kunnen bijdragen. Er 
komen zelfs regelmatig organisaties 
van over het hele land kijken hoe we ons 
vrijwilligersbeleid organiseren. Maar 
alle eer aan jullie … dus van mezelf een 
heel warme dankjewel!

Wat mijn toekomstige functie zal zijn, 
is nog niet helemaal duidelijk … maar 
wat zeker is, is dat ik absoluut in deze 
prachtige organisatie verder wil werken 
om die warme zorg nog verder door 
te trekken. Er staan ons nog heel wat 
uitdagingen te wachten de komende 
jaren, dus ik ben ervan overtuigd dat ik 
ergens mijn eigen talent ten volle in ga 
mogen zetten …

Warme groeten, 

Melissa

EEN WOORDJE VAN DE SECRETARIS



ZET DIT ALVAST

IN JE AGENDA:

• 9 oktober: Infosessie 
over Vluchtelingen in de 
Europese Unie

BELANGRIJK HIERBIJ
 

De uitnodiging voor de infosessie 
rond vluchtelingen in de EU zit in 
bijlage indien je de nieuwsbrief 
op papier gekregen hebt.

Indien je hebt gekozen voor 
een digitale nieuwsbrief zit de 
uitnodiging voor de infosessie in 
bijlage bij de e-mail. 

Wil jij ons graag helpen wat 
bomen uit te sparen door deze 
nieuwsbrief de volgende keer via 
e-mail te ontvangen? SUPER!

Stuur je e-mail adres door naar 
margot.mys@ocmw-wichelen.
be met de boodschap dat we jou 
via e-mail op de hoogte mogen 
houden.



CONTACTGEGEVENS

MARGOT 
052 43 24 65 
E-mail: margot.mys@ocmw-wichelen.be

ANN 
Tel: 052 43 24 58 
E-mail: ann.boterberg@ocmw-wichelen.be

DEBORAH 
Tel: 052 43 24 69 
E-mail: deborah.dewinter@ocmw-wichelen.be

ELSY 
Tel: 52 43 22 80 
E-mail: elsy.coppens@ocmw-wichelen.be

Indien jij een uitkering ontvangt van de RVA 
of mutualiteit (ook bruggepensioneerden!) 
moeten er vaak jaarlijks papieren in orde 
gebracht worden, zodat jij je uitkering niet kan 
verliezen.

Meer info bij de diensten zelf of via je 
vrijwilligersverantwoordelijke en -coördinator.

BELANGRIJKE INFO

Nog 59 vrijwilligers krijgen geen 
verjaardagskaart! Geef je verjaardag door aan 
Margot indien je dat nog niet hebt gedaan. 
Als je het wel al hebt gedaan, maar je geen 
kaartje hebt gekregen of wel maar op het 
foute moment, geef de juiste datum dan zeker 
nog eens door.


