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Wat?
Je bezoekt regelmatig een patiënt.
Waarom?
Een aantal patiënten hebben geen naaste familieleden en krijgen
geen bezoek meer.
Het is belangrijk dat de patiënt weet dat er iemand (speciaal)
voor hem komt.
Hoe?
Je brengt een bezoek, gaat met hem een kopje koffie drinken,
maakt een wandeling,…
Het tijdstip en de regelmaat bepaal je zelf, het belangrijkste is dat
je zegt wanneer je komt en dat je er ook bent op de afspraak.

Wat?
Je helpt op een afdeling wanneer er activiteiten doorgaan waarvoor extra man-vrouwkracht nodig is zoals een pannenkoekenbak
Waarom?
Voor bepaalde activiteiten zijn er veel handen nodig. Als die er
niet zijn kunnen die activiteiten niet doorgaan. Met extra hulp kan
dit wel.
Hoe?
In afspraak met de afdeling kan je op regelmatige basis helpen
tijdens grotere activiteiten.

Wat?
Je gaat regelmatig met een patiënt naar de bioscoop.
Waarom?
De patiënt kan maar om de veertien dagen naar huis tijdens het
weekend en zoekt zinvolle tijdsbesteding tijdens het weekend dat
hij in Sint-Amandus is.
Hoe?
Je bekijkt de vrije weekends van de patiënt en kijkt of er een
plaatsje vrij is in jouw agenda. Dan spreek je af wanneer je hem
kan vergezellen naar de bioscoop. Onkosten worden door de patiënt betaald.

Wat?
Chauffeurs, je brengt dagpatiënten ‘s morgens naar SintAmandus en voert ze ‘s avonds terug naar hun huis.
Waarom?
Heel wat patiënten hebben de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. Zij komen op regelmatige basis nog naar Sint-Amandus
voor een zinvolle dagbesteding. Héél vaak geraken ze niet in
Sint-Amandus, dankzij vrijwillige chauffeurs lukt dit wel.
Hoe?
Een vaste dag in de week. Van 8uur tot 9u30 en van 15u30 tot
16u30. De chauffeur doet een vast traject.

Alle verdere info via 050/799528 of amandus.de.vleugel@fracarita.org

