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nieuwsbrief voor cliënten en mantelzorgers

Familiezorg West-Vlaanderen vzw: een organisatie met waarden
en met een hart voor de mens… ook voor haar medewerkers!
Recent ontving Familiezorg West-Vlaanderen twee onderscheidingen. We lichten ze graag toe!

ADMB Award 2016
Op 27 oktober 2016 mocht Familiezorg West-Vlaanderen vzw Ook de nieuwe medewerkers zelf zijn enthousiast over het
vormingstraject:
een ADMB Award in ontvangst nemen voor het project ‘De
Nieuwe Wind’, een intensief en persoonsgericht
“Bedankt voor de mooie kans die we krijgen om te groeivormingsprogramma voor startende verzorgenden.
en in ons werk als verzorgende en vooral om te voelen
dat we iets betekenen binnen Familiezorg.”
Met de inservice training geeft Familiezorg West-Vlaanderen
vzw jongeren zonder ervaring uitzicht op succesvolle en
duurzame tewerkstelling in de thuiszorg.
Dit project komt tegemoet aan de behoeften van de
medewerkers én van de dienst:





“Te voelen dat jullie in ons investeren geeft
alleen maar extra motivatie om het werk met
veel voldoening verder te doen.”
“Ik heb veel over mezelf en over de omgang met
mensen geleerd! Ik ben er als een sterker persoon
uitgekomen. Dankjewel hiervoor!”

alle medewerkers krijgen maximale
kansen om zich te ontplooien en zich
goed te voelen in hun opdracht en in
de dienst
de 7.500 cliënten die hun vertrouwen schenken aan
Familiezorg West-Vlaanderen vzw ontvangen thuis de
kwaliteitsvolle zorg die ze nodig hebben

“Positief om zo goed begeleid te worden als nieuwe
werknemer. Zowel op professioneel vlak als ook de vele
aandacht voor het persoonlijk welzijn!”

De jury van ADMB loofde ‘de positieve aanpak als een
voorbeeld van hoe HR-management naadloos kan aansluiten
op de visie en waarden van een organisatie’.

“Bedankt voor alle opleidingen die we tot nu hebben
gekregen. Er zijn al veel praktisch bruikbare
toepassingen gepasseerd.”

Inclusieve Onderneming
Het label Inclusieve Onderneming werd in het leven geroepen
door de Werkplekarchitecten, de overkoepelende naam voor
alle niet-commerciële aanbieders van opleiding en
trajectbegeleiding van werkzoekenden uit de kansengroepen.
Het label is een blijk van erkenning voor ondernemingen die
hun deuren openzetten voor werkzoekenden uit de
kansengroepen.
Familiezorg West-Vlaanderen vzw ontving het label van
Jobcentrum (één van de West-Vlaamse Werkplekarchitecten)
en VDAB voor de kansen die de dienst aan mensen biedt via
stage of tewerkstelling.
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Elke dag zetten de medewerkers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw zich met hart en ziel in opdat mensen in hun
vertrouwde thuisomgeving zouden kunnen blijven, ook als het moeilijk gaat.
Meer dan ooit willen wij verder initiatieven nemen om de meest kwetsbaren in onze samenleving deskundige zorg te
bieden. We denken in het bijzonder aan kraamzorggezinnen (= gezinnen waar een baby op komst of geboren is), mensen in
kansarmoede, mensen met psychische problemen, mensen met een beperking/handicap, mensen met dementie, mensen in
palliatieve situaties...
Als vrije, autonome thuiszorgdienst blijft voor Familiezorg West-Vlaanderen vzw de financiële ondersteuning van
privépersonen en instellingen van levensbelang, naast de subsidies.
Medewerkers en sympathisanten zetten naar aanleiding van De Warmste Week en Music for Life enkele acties op ten
voordele van de initiatieven van Familiezorg West-Vlaanderen vzw. Ook u kunt steunen!

Theelichtjesverkoop

Hartverwarmers for Life

Een tip voor een origineel geschenkje
voor de eindejaarstijd: een handgemaakt
theelichthoudertje, voor uniek en
gezellig licht in de donkere winterdagen...
Een verzorgende van regio Kortrijk maakt
deze bijzondere kleinoodjes zelf.

Maak kennis met de diensten van Familiezorg West-Vlaanderen vzw voor
mensen met een beperking bij een lekkere kop chocolademelk of
pompoensoep, bereid door het team van Roeselare. Er zijn doorlopend
ook wafeltjes te koop.

Praktisch


Wanneer? Dinsdag 13 december 2016 van 7.30 uur tot 13 uur.



Waar? Regiohuis Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Leenstraat 31,
8800 Roeselare

→ Actie ten voordele van OEF!

Ouders van kinderen, jongeren en volwassenen
met een beperking/handicap missen thuis soms
aflossing en aanvullende hulp. Zij kunnen terecht
bij OEF!, een initiatief van Familiezorg WestVlaanderen vzw. Want iedereen heeft wel eens
nood aan een adempauze.

Praktisch


Kostprijs: 5 € / stuk



Te verkrijgen via de regiohuizen van
Familiezorg West-Vlaanderen vzw.



Bestellen kan tot 30 november 2016.

→ Actie ten voordele van Foton.

Warmathon
Ook dit jaar lopen sympathisanten van
Foton de Warmathon in Brugge. Alle info
op www.familiezorg-wvl.be

Opgeleide OEF!-vrijwilligers zorgen voor thuiswacht. Ze kunnen ook
assisteren in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking/handicap (helpen bij de maaltijd, vrijetijdsactiviteiten
begeleiden…)
De OEF!-vrijwilligers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw staan garant
voor warme, menselijke en betrouwbare thuiszorg.
Ook uw contactpersoon van Familiezorg geeft u graag meer
informatie over deze dienst.
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Komt allen tezamen

Verkoop van Fotonaccessoires met een boodschap

Een warm kerstconcert voor en door
mensen met dementie en
sympathisanten.

Een sponsoractie van enkele mensen met dementie en hun partner en
kinderen, samen met vrijwilligers. Zij zijn daartoe bijzonder gemotiveerd en
getuigen: “Foton geeft ons geestelijke spierkracht. Zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen en ondertussen zo goed mogelijk leven met dementie zijn
onze grote wensen. Foton helpt ons daarbij op een unieke wijze, met respect
voor onze menselijke waardigheid”.

Het Fotonkoor bestaat uit mensen met
dementie die nog thuis wonen.
Maandelijks komen zij met hun
mantelzorger(s) samen om te zingen.
Want zingen maakt blij, zingen
verbindt. Zeker in De Warmste Week...

Praktisch

Te verkrijgen via de regiohuizen van Familiezorg West-Vlaanderen vzw en het
Fotonhuis (foton@dementie.be of tel. 050 44 67 93).


1 euro

Balpen



3 euro

Sleutelkoord (om elkaar niet te verliezen)



7,5 euro

Paraplu (schuilen bij elkaar) - opvouwbare paraplu



10 euro

Paraplu (schuilen bij elkaar) - groot model ultrasterk



12 euro

USB-stick - 8 GB (vergeet je niet)

Alle materialen zijn in Fotonblauw met gele opdruk.



Wanneer? Donderdag 22
december 2016 om 14.30 uur



Waar? Sint-Pieterskerk,
Krommewalstraat, 8700 Tielt



Tickets? VVK: 7 € | ADD: 10 €
één drankje is inbegrepen



Ticketverkoop
tel. 051 40 04 43, regiohuis
Familiezorg, Krommewalstraat 1,
8700 Tielt
tielt@familiezorg-wvl.be

→ Actie ten voordele van Foton.

USB-stick

→ Actie ten voordele van Foton.

sleutelkoord

Foton is de thuisbegeleidingsdienst en het expertisecentrum dementie van Familiezorg West-Vlaanderen
vzw. Gespecialiseerde dementieconsulenten geven info en advies aan personen met dementie en hun
omgeving. Zij komen desgewenst aan huis. Foton heeft ook een aanbod van vorming, muzieknamiddagen,
voordrachten.
Fotonhuis, Biskajersplein 2, 8000 Brugge, foton@dementie.be, tel. 050 44 67 93
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Familiezorg viert twee 100-jarigen
In regio Roeselare/Moorslede mochten twee cliënten van Familiezorg West-Vlaanderen vzw onlangs hun 100e verjaardag
vieren. Een reden voor een extra bezoek en felicitaties! Dankzij de mantelzorgers en de ondersteuning van de verzorgenden
van Familiezorg is het voor beide cliënten haalbaar om thuis te blijven wonen.
Het recept om 100 jaar te worden? Eén van de jarigen licht een tipje van de sluier: ‘content zijn’.

Dhr. Urbain Claerbout en medewerkers van
Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Mevrouw Elisabeth Vermont, haar mantelzorgers, en medewerkers van
Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Terugblik op Dag van de Ergotherapie
De Dag van de Ergotherapie vond plaats 
op 27 oktober 2016. Graag zetten we in
de kijker wat de gespecialiseerde
ergotherapeute van Familiezorg WestVlaanderen vzw voor u kan doen.





Enkele tevreden cliënten aan het
Woningaanpassing
De ergotherapeute geeft informatie woord:
en advies over woningaanpassing en
kan u hiervoor ook doorverwijzen
naar de bevoegde organisaties. Voor
“De sympathieke vriendelijkheid en
eenvoudige aanpassingen kunt u
de warme hartelijkheid van de
ook terecht bij de klusjesdienst van
ergotherapeute hebben me
Familiezorg West-Vlaanderen vzw.
Zinvolle dagbesteding
buitengewoon gerustgesteld! Ik ben
U krijgt tips over zinvolle
zeer dankbaar om haar bezoek en de
tijdsinvulling op basis van uw
nuttige inlichtingen die ze me
interesses en mogelijkheden
met alle helderheid gaf. Het is een
Heffen en tillen
sterke steun te weten dat ik steeds
De ergotherapeute begeleidt
opnieuw bij u mag aankloppen.”
iedereen bij het veilig en
comfortabel tillen en verplaatsen
van zorgvragers.

Een gezonde en veilige thuis
De ergotherapeute adviseert hoe u
van uw huis een veilige en gezonde 
thuis maakt, aangepast aan uw
noden.
Hulpmiddelen en
bewegingstechnieken voor uw

comfort en veiligheid
De ergotherapeute geeft u
persoonlijk advies over
hulpmiddelen, demonstreert de
hulpmiddelen en leert u het gebruik
Meer zelfstandigheid, comfort
ervan aan. Ook zoekt ze samen met
en veiligheid bij u thuis?
u om dagelijks terugkerende
Contacteer onze ergotherapeute:
handelingen anders uit te voeren
tel. 051 40 44 85
zodat ze eenvoudiger of minder
zonnewende@familiezorg-wvl.be.
belastend worden.

“We wisten niet dat we een
aangepaste rolstoel konden krijgen.
Door het bezoek is dat nu in orde
gebracht.”
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