CONTACTGEGEVENS:

Dienstencentrum ‘t Klavertje is lid van
het steunpunt vakantieparticipatie . Het
steunfonds is er voor mensen die om
financiële redenen of bijzondere
moeilijkheden niet op vakantie of
daguitstap kunnen: mensen met een
laag inkomen, met een verhoogde
t e g e m o e t k o m i n g ,
i n
schuldbemiddeling.

INGE VANESCH
TEL:
0472 93 91 48

VRIJE TIJD

E-MAIL:
zorgconsulent2@kla.stijn.be

JE KAN ALLEEN TIJD VERSPILLEN…
ALS JE VERGEET ERVAN TE GENIETEN!

‘t Klavertje biedt een goede kwalitatieve
zorg. Toch is heel veel maar mogelik met
de hulp van vele vrijwilligers en jouw steun.
Ga jij eens graag mee naar een
voetbalmatch? Word jij de filmmaat van
Jan? Je bent altijd welkom om de
mogelijkheden
van
vrijwilligers
te
bespreken.

REGELMATIG WORDEN ER
ZITDAGEN GEHOUDEN.

/dienstencentrumklavertje
www.stijn.be

Of doe een gift op het rekeningnummer
van dienstencentrum ‘t Klavertje: BE67
8334 9143 3487 (fiscaal aftrekbaar vanaf
€40,00.)

Vergund door
Maakt deel uit van

HOE VUL JIJ JOUW VRIJE TIJD IN?

Dienstencentrum ’t Klavertje zet sterk in op
dialoog met haar deelnemers. Zij zijn het
vertrekpunt voor alles wat wij doen of organiseren.

Met het oog op de reorganisatie van de
dagcentra kreeg onze zorgconsulente de opdracht om een vragenlijst af te nemen bij onze
deelnemers. We wilden graag weten “Hoe ziet
voor jou het ideale dagcentrum er uit”, “Wat
vind je belangrijk”, “Wat mis je?”, “Waar heb jij
nood aan?”.

Wat bleek, heel vaak kwam de nood aan vrijetijdsinvulling naar boven. Ook binnen de handelingsplanning kwam de behoefte naar vrijetijdsinvulling vaak terug.

SPORTEN

GENIETEN

VRIJE TIJD
GEEN STRESS

RUST

Reizen

ONZE VRIJETIJDSBEMIDDELAAR

Wij luisteren graag naar onze deelnemers en hebben daarom onze vrijetijdsbemiddelaar in het leven geroepen.
Ben je op zoek naar een leuke hobby of sportvereniging, maar weet je niet waar zoeken? Droom
je al lang van die vakantie naar de zon, maar zie
je er tegen op om al dat papierwerk te doen…
weet je niet goed hoe je dit alles moet aanpakken? Of ben je uitgekeken op die jarenlange
vakanties bij je vertrouwde reisorganisatie en wil
je wel eens iets anders?
Inge Vanesch helpt je met al jouw vragen over
vrijetijdsinvulling !

WAT KAN JE VAN ONZE DIENST VERWACHTEN:

Info op maat! Een uitgebreid aanbod aan
sportclubs,
vrijetijdsverenigingen
en
vakantiebrochures, zowel binnen- als buitenland.

Je kan zelf aan de slag met de verworven
info of de vrijetijdsbemiddelaar regelt de
inschrijvingen voor jou.

Tips om je vakantie vlekkeloos te laten
verlopen.

We bekijken het hele plaatje: geraak je er
zelf? Heb je aangepast vervoer nodig of
extra begeleiding?

Heb je thuis graag extra ondersteuning bij
het invullen van je vrije tijd, dan kunnen
we ook daar een handje helpen. We zoeken de juiste vrijwilliger voor jou of kloppen
aan bij een meer gespecialiseerde dienst.

HOBBY’S

VRIJHEID

GEEN VERPLICHTINGEN

TOT DAN!

