VRIJWILLIGERSWERK GEEFT VOLDOENING
Linneke Leys is 74 jaar, woont in Beerzel en doet al 28 jaar vrijwilligerswerk bij woonzorgcentrum
Sint-Augustinus in Berlaar. Ze is begonnen als één van de eerste vier vrijwilligers bij het WZC en
is er momenteel het langst van allemaal actief.
Wat sprak je aan om als vrijwilliger aan de slag te
gaan en wat zijn zoal je taken?
“Op een bepaald moment, ongeveer 28 jaar geleden,
kreeg ik wat meer vrije tijd om handen. Een tante van
mij, die in het WZC werkte, vroeg me toen of ik misschien
interesse had om vrijwilligerswerk te komen doen. Zo
ben ik er stilaan ingerold. Nu help ik er voornamelijk
mee bij allerlei grote activiteiten, maak op mooie
dagen een wandelingetje met de bewoners en op
verjaardagsfeesten bak ik pannenkoeken, wat mijn
specialiteit is!”
Waarom zet je je zo in voor dit vrijwilligerswerk?
“Omdat het zinvol werk is. Ik heb het idee dat ik iets
nuttigs kan doen en denk dat wij echt een meerwaarde
kunnen zijn voor de bewoners.”

Wat maakt vrijwilligerswerk zo waardevol voor
jou en waarom zou je anderen aanraden om
vrijwilliger te worden?
“Als je graag omgaat met ouderen, krijg je hier enorm
veel terug. Zowel de bewoners als het team geven je het
gevoel dat je waardevol bent en dat je echt het verschil
kan maken.”
Wat wil je de inwoners van Berlaar nog meedelen?
“Vrijwilliger zijn in het WZC is zeker en vast een aanrader.
Je komt terecht in een heel team van fijne mensen die
allemaal het zelfde doel voor ogen hebben. Je bent een
meerwaarde voor de bewoners van het WZC en hebt er
zelf ook ongelooflijk veel deugd van.”

Wil jij vrijwilliger worden?

Wat vind jij het meest aangename aan het
vrijwilligerswerk?
“Merken dat de bewoners er oprecht plezier aan
beleven als je er bent. Het geeft je steeds weer een
enorme voldoening. Daarnaast krijg je ook enorm veel
dankbaarheid van de bewoners terug.”

Warm gelopen om een handje toe te steken bij één
van de woonzorgcentra in de gemeente? Of wens je
meer informatie over vrijwilligerswerk? Contacteer dan
de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@berlaar.be of geef een
belletje op 03 410 19 00.

Wat is een van de leukste momenten die je je
herinnert als vrijwilliger?
“Meerdere momenten die ik er heb mogen beleven zijn
me bijgebleven. Zoals het wedstrijdje appelen schillen als
onderdeel van een soort ploegencompetitie. Maar ook
aan mee toneelspelen en al de feestjes die we samen
hebben georganiseerd denk ik met een lach terug.”

Als vrijwilliger voel
je je waardevol en kan je
echt een verschil maken.
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