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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers
Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Thuiszorg De Zon (Oost-Vlaanderen)
Thuiskraamzorg ‘de wieg’

In de week van de vrijwilliger (28/2 tot
8/3) wensen wij onze 436 vrijwilligers
van harte te bedanken voor hun
onmisbare inzet in de thuiszorg!

Alles in huis voor de zorg bij u thuis!

Nieuw regiohuis in Waregem!
Welkom op onze opendeurdag!

Zij hielpen in 2014:
 overdag 704 gezinnen
(in totaal 48.966,5 uren)
 ’s nachts 158 gezinnen
(in totaal 32.939,5 uren)

zaterdag 28 februari 2015, 13.30 - 17.30 uur
Guido Gezellestraat 10  8790 Waregem
info over al onze thuiszorgdiensten
ballonnenwedstrijd  een hapje en een drankje
gratis infomomenten voor ouders

Familiezorg heeft alles in huis voor de zorg bij u thuis!
 Gezins- en ouderenzorg
Ook gegarandeerde zorg tijdens de eerste twee weken na ontslag uit
het ziekenhuis
 Thuiskraamzorg 'de wieg'
Zorg rond geboorte, voor moeder, baby en het hele gezin
 Praktijkhulp
Onderhoud van uw woning, was en strijk, ook met dienstencheques
 Oppas en assistentie met vrijwilligers, overdag én ‘s nachts
Ook bij personen met dementie en bij kinderen en volwassenen met
een beperking
 Klusjesdienst Graag Gedaan
Voor kleine herstellings- of onderhoudswerken in en rond de woning
 Expertisecentrum Kraamzorg 'de wieg'
Voor alle vragen over zwangerschap, geboorte en kraamtijd,
infosessies en workshops voor ouders
 Thuiszorgondersteuning Dementie Foton
Informatie, advies en thuisbegeleiding rond dementie,
documentatiecentrum, gespreksgroepen
 Regionaal Dienstencentrum Zonnewende
Woningaanpassing, ergotherapie aan huis, personenalarmering,
lezingen en ontmoetingsmomenten rond thuiszorg
 Opleiding tot verzorgende / zorgkundige

Uw contactpersoon
van Familiezorg
geeft u graag meer
informatie over
deze diensten.
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Familiezorg diplomeert 18 nieuwe verzorgenden / zorgkundigen
Na een intensief jaar van studie en praktijkstages ontvingen 18 gelukkigen op woensdag 28 januari 2015
in het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen vzw in Kortrijk het bekwaamheidsattest
van ‘verzorgende / zorgkundige’. Met het attest kunnen deze mensen meteen aan de slag, in de
thuiszorg of in een woon- en zorgcentrum.
Het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen vzw organiseert regelmatig infomomenten over
de opleiding (zie www.familiezorg-wvl.be of neem contact op met onze dienst).

Foto: J. Anckaert

Familiezorg gidst 180 zesdejaars doorheen de thuiszorg
180 zesdejaars uit 7 verschillende West-Vlaamse
scholen met een zorgopleiding namen in januari 2015
deel aan de thuiszorgwandeling van Familiezorg WestVlaanderen vzw in Brugge.
Al voor het tweede schooljaar op rij organiseert onze
dienst een thuiszorgwandeling. Het doel ervan is om de
leerlingen (toekomstige verzorgenden) een beeld te
geven van de veelzijdigheid van de thuiszorg.
In de wedstrijd om het diploma van de school met de
‘grootste affiniteit met de opdracht van de verzorgende
in de thuiszorg’ haalden de leerlingen van het VISO
(Roeselare) en het Annuntiata Instituut (Veurne) het
deze keer nipt van de andere scholen. De Roeselaarse
en Veurnse leerlingen blonken uit in taken zoals koperwerk poetsen, pudding voor diabetici maken, een zoom
herstellen, delicate stoffen strijken, een tandprothese
poetsen, de veiligheid van een trap verhogen, actief
luisteren… Het waren wederom geslaagde dagen, zo
getuige ook een leerkracht:



 Op 19 januari mochten de leerlingen van VISO
Roeselare het getuigschrift in ontvangst nemen.
Op 20 januari blonken de leerlingen van Sint Annuntiata in Veurne uit.

Van harte dank voor de schitterende
organisatie van de zorgwandeling.
Deze werd gesmaakt door onze leerlingen
en begeleiders.
Het was een bijzonder leerrijke dag. 
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Vrijdag
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