
 

  
Enkele van onze vrijwilligersvacatures: 

 
 

Sportief? Kom je mee met ons voor een 

wandeling, fietstocht of een uitstap? 

Hoe je van dieren? Misschien kunnen 

we samen genieten van het contact 

met dieren? 

Muzikaal? 

Wij zijn alvast een enthousiast publiek! 

 
Lekkernijen proeven, geuren opsnuiven: 

help je ons bij een kookactiviteit? 

Help je wat mee in ons huishouden: 

wat strijken, was plooien, 

boterhammen smeren,..? 

 Hand– en voetmassages zijn 

meer dan welkom! 

 Zelf een voorstel? Laat het zeker weten! 
 

 
Heb je nog vragen of wens je verdere informatie? 

Bel of mail naar Annelies Verscheure 

op 051/56.63.07 

of annelies.verscheure@jandedeo.broedersvanliefde.be 

of kom even langs in het O.C. Sint Jan de Deo, 

Edewallestraat 37, Handzame 

 
We kennen ze maar al te goed: 

de zoemende, ijverige bijen. 

Het zijn verbijsterende wezens. 

 
Ze vliegen van bloem tot bloem 

om nectar op te halen. 

 
Hierdoor nemen ze telkens 

een klein beetje stuifmeel met zich mee 

waardoor ze bloemen gaan bestuiven. 

Deze bloemen 

groeien zo uit 

tot volwaardige vruchten 

en zaden van onze gewassen. 

 
 

Ook wij 

zijn op zoek naar bezige bijen 

die voor onze bewoners 

net dàt extraatje kunnen betekenen 

en die hen op verschillende momenten 

kunnen laten bloeien en groeien 

in de dingen die ze graag doen. 

 

Ben jij de persoon die we zoeken? 

Wil jij graag als bezige bij 

jouw talenten en interesses 

delen met één van onze bewoners? 

 
Kijk dan zeker eens 

of jij je als bezige bij 

aangetrokken voelt tot één van onze vacatures? 
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LOGO 

 
SINT-JAN DE DEO 

 

 

 

 

 
O.C. Sint Jan de Deo 

is een ortho-agogisch centrum 

voor volwassenen met een verstandelijke beperking 

 

Er wordt  ondersteuning geboden 

op diverse vlakken: 

verzorging, voeding, emotioneel welbevinden, 

zinvolle invulling van vrije tijd,… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

O.C. Sint Jan de Deo omvat 7 woningen. 

In elke woning verblijven 10 volwassenen. 

Er wordt hen aangepaste ondersteuning geboden 

en in een huiselijke sfeer wordt gestreefd naar 

warmte, privacy en gezelligheid voor iedereen. 

 
Ben jij ook een bezzzige bij 

en wil jij jouw talenten en interesses 

delen met onze bewoners? 

 
Misschien kan jij voor hen 

net dàt extraatje méér betekenen 

en hen laten bloeien en groeien in de 

dingen die zij graag doen ? 

 
Bekijk dan zeker 

onze vrijwilligersvacatures! 

 

De natuurlijke en emotionele band met het thuismilieu 

wordt zo voelbaar mogelijk gehouden. 

 
Ook de deelname in de samenleving wordt gestimuleerd. 

 

 
 

Naast de ondersteuning binnen de leefgroep 

worden de bewoners ook begeleid door 

kinesitherapeuten, een logopediste, 

ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders. 

 
Er wordt gestreefd naar een zinvolle 

dagbesteding met ruimte voor werk, therapie 

en vrije tijd. 


