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Feest voor de Grimbergse vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar.
Voor het clubleven in Ter Borre, de bewoners van Ter Biest, de
mindermobielencentrale, de dienst thuiswacht, de spelotheek….
Dagelijks merk ik de belangrijke inzet van heel wat vrijwilligers in het OCMW
waardoor we zaken kunnen realiseren die anders minder gemakkelijk of niet
zouden kunnen”, ervaart OCMW-voorzitter Trui Olbrechts.
Niet alleen in het Grimbergse OCMW maar in gans de gemeente Grimbergen
zijn er vele enthousiaste vrijwilligers actief in de sociale sector en het
verenigingsleven. Maar evenzeer in tal van andere domeinen zoals voor de
sport, cultuur, milieu…zijn vrijwilligers onmisbaar. Ze zorgen voor veel sociale
contacten in Grimbergen en door hun belangeloze inzet leveren ze een
belangrijke bijdrage tot een aangenamere en warmere samenleving in onze
gemeente. Burgemeester Marleen Mertens bevestigt dat de vele Grimbergse
vrijwilligers van onschatbare waarde zijn voor de gemeente.

Ook in Grimbergen leeft het Europees jaar van de vrijwilliger
Het Europees jaar van de vrijwilliger biedt dit jaar een prima gelegenheid om
de vrijwilligers van onze gemeente extra zichtbaar te maken en in de kijker te
plaatsen voor hun enorme inzet.
Hiertoe nodigden de gemeente en het OCMW de vrijwilligers in Grimbergen
uit om een foto te bezorgen of te laten nemen voor een fantastische
vrijwilligerswand. Het idee sloeg sterk aan want er werd massaal op
gereageerd. Het resultaat mag er dan ook zijn
Vanavond op het vrijwilligersfeest kunnen we de bijzondere vrijwilligerswand
onthullen samen met de vrijwilligers.
Later zoeken we een geschikte plaats om deze wand met de knappe
bijdragen van de vele vrijwilligers in onze gemeente blijvend zichtbaar te
houden.
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Dit Europees jaar van de vrijwilligers nodigt ook extra uit om te sensibiliseren
rond de waarde en het belang van het vrijwilligerswerk. Om het
vrijwilligerswerk meer onder de aandacht brengen van alle inwoners van
Grimbergen, zorgde het OCMW in maart tijdens de week van de vrijwilligers
voor een nieuwe uitgave van de brochure “Vrijwilligerswerk”.

De vrijwilligers- en verenigingenbeurs “Goesting” van zaterdag 14 mei
kreeg eveneens een extra vrijwilligerstoets mee. Vooral het vrijwilligerswerk
naar de toenemende groep van senioren konden we hier speciaal in de
kijker plaatsen.
De Lions Clubs van de Vlaamse Rand om Brussel belonen verdienstelijke
projecten in de streek met de Kowalskipenning. En jawel, het mee door
het OCMW gedragen initiatief “Thuisoppas bij zorgbehoevende 60plussers” werd door de Lions Club Grimbergen voorgedragen en kaapte
hiermee in het Europees jaar van de vrijwilliger de eerste prijs weg. En dat
verdienen ze want reeds 20 jaar kunnen de mantelzorgers uit onze
gemeente op de thuiswachters rekenen, om een zorgbehoevende bejaarde
gezelschap te houden zodat de familieleden er eens even tussenuit
kunnen.
Feest voor de vrijwilligers
De week van personen met een beperking grepen we aan om de
vrijwilligers eens extra in de schijnwerpers te zetten.
Maandag 5 december op de internationale dag van de vrijwilliger waren
alle Grimbergse vrijwilligers welkom en konden er de feestelijke opening
van de Week van personen met een beperking met de theatervoorstelling
“Het uur dat we niets van elkaar wisten” bijwonen. Op 6 december werd
deze voorstelling herhaald voor 225 kinderen van de Grimbergse scholen.
Vrijdag 9 december zoomen we speciaal in op de vrijwilligers met een
gezellige vrijwilligersdag waarbij we alle Grimbergse vrijwilligers willen
danken voor hun bijzondere inzet. Het wordt een fijne ontmoetingsdag met
een wandelbuffet, de onthulling van de vrijwilligerswand en een stukje
informatie. We kunnen rekenen op een massale opkomst want 300
vrijwilligers schreven zich in om deel te nemen aan dit evenement.
Vrijwilligerswerk is belangeloos maar niet vrijblijvend. De vrijwilliger gaat
een engagement aan, maar evenzeer de organisatie waarvoor de
vrijwilliger werkt engageert zich. Daarom vonden we het op deze
vrijwilligersdag zinvol om samen met de vrijwilligers ook aandacht te
hebben voor de rechten zoals bv. verzekering en de plichten zoals
beroepsgeheim bij het vrijwilligerswerk.

Nieuwe vrijwilligers blijven zeer welkom
Voorzitter Trui Olbrechts dankt van harte de 130 enthousiaste vrijwilligers
die door hun bijdrage een extra toets geven aan de werking van het OCMW
in het woonzorgcentrum Ter Biest, het dienstencentrum Ter Borre, de
thuiswacht, de spelotheek, de mindermobielencentrale of de opvang zieke
kinderen.
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Maar er blijven nog heel wat taken waar extra hulp zeker welkom is.
Geïnteresseerde vrijwilligers die graag een handje komen toesteken en
ons team van vrijwilligers willen versterken blijven zeer welkom.

Burgemeester Marleen Mertens heeft ook een bijzonder woordje van
dank voor de vele vrijwilligers die op gemeentelijk vlak actief zijn in tal
van verenigingen, adviesraden, werkgroepen of ondersteunend werken
bij verschillende nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld het buurthuis ’t
Motje, de mindermobielencentrale. Maar ze denkt ook aan de vele
vrijwilligers die in noodsituaties spontaan hun hulp aanbieden zoals bv.
de vrijwilligers die meehielpen met het vullen van de zandzakjes bij de
wateroverlast.

Voor informatie
OCMW Grimbergen, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen
tel. 02 267 15 05
info@ocmw-grimbergen.be
Gemeente Grimbergen, dienst welzijn, Prinsenstraat 3, 1850
Grimbergen tel. 02 260 12 69

Voor meer informatie:
Dienst communicatie: Agnes Penninckx Tel.: 02 267 15 05.

Voor persinformatie:
OCMW: OCMW-voorzitter Trui Olbrechts - tel. 0498 46 52 32
OCMW Grimbergen
Verbeytstraat 30
1853 Grimbergen
Tel.: 02 – 267 15 05
Fax: 02 – 267 00 79
www.grimbergen.be/ocmw

Gemeente Grimbergen: Burgemeester Marleen Mertens 02 260 12 ,01

