Ondersteuning van taken op de afdelingen
•
•
•
•
•
•

Woonzorgcentrum

Sint-Antonius

Leefgroepbegeleiding Vlaspit van 9-11u
of van 14-16u,
Avond- en nachtoppas 18-20u of 21-23u
op de beveiligde afdelingen,
Maaltijdbegeleiding 8u-11u30-17u30,
Afruimen: 9u-12u-18u,
Koffiebedeling 14u,
Bevraging invullen menu’s op een
vaste dag in de week

Vrijwilligerswerking

Hulp seniorenrestaurant
Activiteiten na het middagmaal in de
cafetaria
•
•
•

Gezelschapsspelen,
Kaarten,
….

Ondersteuning ergo/kine
•
•
•
•
•
•
•

Vijverpad,
Fietsclub,
Bingo,
Decoratie,
Marktbezoek,
Recepties,
Gemeenschappelijke ziekenzalving

Versiering kapel
Voederen en onderhoud dieren.

Voor meer informatie,
neem contact op met
Dominik Van Daele
animator
tel: 052 21 09 91
E-mail: ergo@stantonius.zkj.be

Woon- en zorgcentrum Sint-Antonius
Rootjensweg 77
9200 Grembergen
Tel. 052 21 09 91
Fax 052 21 13 02
E-mail: zorgsaam@stantonius.zkj.be
www.wzcsint-antonius.be

In WZC Sint-Antonius willen wij onze
dienstverlening vooral richten op Leven-Wonen
en Zorgen.
We willen een thuis zijn voor ouderen die extra
zorg nodig hebben.
We moeten vaststellen dat een verblijf in een
WZC eerder een noodzaak dan wel een bewuste
keuze van de oudere zelf is. Er is hulp nodig voor
de dagdagelijkse activiteiten, ze zijn ziek of
hulpbehoevend.
In de mate van het mogelijke trachten we op een
bekwame en professionele manier een
antwoord te bieden op hun zorgvragen.
Wij proberen voor onze bewoners een thuis te
creëren met de middelen die wij ter beschikking
hebben.
Dat doen wij door hen niet enkel lichamelijke
zorg aan te bieden, maar ook de nodige
ondersteuning en begeleiding te geven op
psychisch en spiritueel vlak en op vlak van
vrijetijdsbesteding.
Maar er is meer nodig dan deze professionele
diensten…!

Mogelijke activiteiten
vrijwilligers/familie
Persoonlijke begeleiding van een bewoner:
Momenteel kan het WZC reeds rekenen op de
inzet van een mooie groep vrijwilligers, zij zijn
van onschatbare waarde voor onze organisatie.
Samen met vrijwilligers, familieleden en
naasten denken wij zeker nog meer te kunnen
bereiken.
De lijst met extra activiteiten die kunnen
uitgevoerd worden door niet-professionelen
werd herbekeken en aangevuld met enkele van
onze “dromen”. Wij wensen via deze een
warme oproep te lanceren:
Kunt u tijd vrijmaken? Bent u een enthousiast
iemand en wilt u zich graag ten dienste
stellen? Laat het ons weten.
U kiest zelf de activiteit en de hoeveel tijd die
u hieraan wenst te besteden.. Samen zoeken
we naar een schema dat zowel voor jou als het
WZC past.
Suggesties zijn uiteraard ook altijd welkom,
daarvoor is er de ideeënbus die aan het onthaal
een plaats krijgt.

Familieleden en naasten zijn van grote betekenis
voor onze bewoners. Ook aan hen willen we de
nodige aandacht schenken en hen de kans geven
om bij te dragen aan het welbevinden van de
bewoners.

Kunt u zelf niet helpen, maar kent u iemand
die één van deze taken graag zou opnemen,
aarzel dan ook niet om ons dit te laten weten!

•
•
•
•
•
•
•
•

Invullen levensboekje,
Café-bezoek,
Winkelbezoek,
Wandeling,
Ritje duo-fiets,
Kamerbezoek,
Hand-/voetverzorging – haartooi,
…

Kleine activiteiten in kleine groepjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samen zingen,
Muziek beluisteren,
Kaarten,
Kijken naar DVD,
Knutselen,
Haken,
Breien,
Tuin/binnentuin,
Bloemschikken,
Voorlezen,
Bezoekje met dier,
Voorlezen krant,

