Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods is een regionaal christelijk geïnspireerd
centrum dat behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Het centrum
bestaat enerzijds uit een psychiatrisch ziekenhuis met 185 bedden en plaatsen en
anderzijds uit twee psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). Het PVT Nieuwemeers is
gelegen te Lede en biedt opvang en begeleiding aan 60 bewoners. Het PVT Leilinde is
gelegen te Dendermonde en biedt plaats aan 42 bewoners. Om onze dienstverlening te
optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor:

Vrijwilliger ‘t Trefpunt
Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods, Lede
Jouw functie:
‘t Trefpunt is een ontmoetingsplaats waar patiënten van het ziekenhuis en bewoners van het psychiatrisch
verzorgingstehuis terecht kunnen voor inspiratie om hun vrije tijd in te vullen. Doorheen een ruim aanbod aan informatie
over tal van sportieve, recreatieve en socioculturele activiteiten kunnen ze op zoek naar een nieuwe hobby, ideeën voor
een uitstap of een leuke activiteit voor ’s avonds en in het weekend. Als vrijwilliger sta je in voor de begeleiding van
patiënten/bewoners tijdens individuele activiteiten en groepsuitstappen die door ’t Trefpunt worden aangeboden of
georganiseerd.
Jouw profiel:
 Je komt gemaakte afspraken na.
 Je bent sociaal en luistervaardig.
 Je bent geduldig en verdraagzaam.
 Je hebt zin om activiteiten mee te begeleiden.
 Je kan goed samenwerken en anderen motiveren.
 Je krijgt respect en waardering.
Ons aanbod:






Er is ruimte voor suggesties en nieuwe ideeën.
Je kan zelf bepalen hoeveel tijd je wil en kan investeren.
Je maakt deel uit van een dynamische groep vrijwilligers.
We voorzien een degelijke verzekering i.s.m. de vrijwilligersorganisatie Present.
Op regelmatige basis organiseren we bijeenkomsten, uitstappen en vorming voor onze vrijwilligers.

Interesse?
Vul het aanvraagformulier op onderstaande website in en mail dit naar vrijwilligerswerking.zng@fracarita.org.
www.pclede.be
Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede
Voor Lede:
Tel.: 053/76 21 88 (Jessy Grygowski)
Tel.: 053/76 22 04 (Cedrik Moreel)
Voor Dendermonde:
Tel.: 052/46 90 07 (Emily Coenen)

