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Dagbesteding en woonopvang voor 

volwassen personen met een handi-

cap, al dan niet aangeboren. 

   BEN JIJ DE KERS OP DE TAART? 

ONZE VRIJWILLIGERS, ZE ZIJN GOUD WAARD! 



Dienstencentrum ‘t Klavertje biedt een 

goede kwalitatieve zorg. Toch is heel veel 

maar mogelijk met de hulp van vele vrijwil-

ligers en jouw steun.  

Wil je gezellig iets gaan eten met Lindy? 

Meegaan naar de fitness met Gerry ? 

Meegaan shoppen in Genk met Laura? 

Met Linda gaan fietsen? 

  

 

 

 

“Ik heb me spontaan aan-

geboden als vrijwilliger bij ’t 

Klavertje omdat ik fysiek 

geen job kan uitvoeren 

maar toch graag bezig ben 

en me nuttig wil voelen. Ik 

wil graag iets kunnen bete-

kenen voor anderen en de 

samenleving”. 

Rachid heeft ondertussen een mooie band op-

gebouwd met de deelnemers en hij hoort echt 

bij de groep vertelt Patsy (begeleidster de Piste).  

De aanwezigheid van Rachid bepaalt soms met 

hoeveel deelnemers we kunnen deelnemen aan 

een activiteit. Onze vrijwilligers zorgen voor dat 

duwtje tegen een extra rolstoel. Ze zijn een meer-

waarde voor de deelnemers en worden dan ook 

zeer gewaardeerd.  

“Een vrijwilliger is meer dan een extra helpende 

hand. De inzet van vrijwilligers maakt een wereld 

van verschil. Ze kunnen het ontbrekende puzzel-

stukje zijn dat wordt aangevuld”. 

Getuigenis van onze vrijwilliger Rachid 

Al 2,5 jaar is Rachid vrijwilliger in dagcentrum de 

Piste. Dagelijks  komt hij ’s middags een grote 

berg afwas verzetten, gaat hij samen met deelne-

mers spelletjes spelen in de sporthal en pikt hij af 

en toe een uitstapje mee. 

Al onze concrete vragen naar vrijwilli-

gers zijn terug te vinden op onze pagi-

na van Give a Day.  

https://www.giveaday.be/nl-be/

organisatie/dienstencentrum-t-

klavertje/2507 

Neem contact op met Inge Vanesch 

en zij helpt je graag verder. 

TEL: 0472 93 91 48  

E-MAIL: zorgconsulent2@kla.stijn.be 

 

 

ONZE DAGCENTRA EN WOONVORMEN 

DAGCENTRUM DE PISTE 

Oudstrijderslaan 44F,  

3530 Houthalen-Helchteren 

Kevin Antunes: 011 52 61 60 

 

CREA-ATELIER DE BOTERMIJN 

Hoogstraat 10, 3580 Beringen 

KUNSTKRING UITER@ART  

Palmenstraat 61 

3530 Houthalen 

Sandra Bossaerts: 011 43 62 30 

 

ATELIER DE WERKMIX 

Donkweg 49, 3520 Zonhoven 

Corinne Vanstraelen: 011 39 83 67 

 

WOONVORM LAEKERVELD 

Lakerweg 43, 3530 Houthalen-Helchteren 

Hilde Vanoppen: 011 81 63 67 

 

WOONVORM BEUKENVELD 

Beukenstraat 12, 3583 Beringen-Paal 

Hilde Maris: 011 29 56 30 

 

WOONVORM HOGERVELD 

Welzijnscampus 3 bus 3, 3600 Genk 

Pam Thevelein:  089 21 18 98 
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