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LDC Den Abeel

Mijn Project

Bij LDC Den Abeel kan je gedurende 6 maanden mensen uit de
wijk dagelijks helpen. Welke soort hulp jij kan bieden, bepaal je
mee zelf. Je kan mee helpen in de keuken en zo mensen voorzien
van een gezonde maaltijd, of je kan mee activiteiten begeleiden en
bedenken. Of verbeter jij liever je logistieke skills onder begeleiding
van de logistieke verantwoordelijke?
Voor veel oudere buurtbewoners kan zelfs een ontmoeting en een
fijne babbel al een heel belangrijke activiteit zijn. Een open houding
en zin om anderen te helpen, zijn de enige voorwaarden om bij LDC
Den Abeel een fijn project te kunnen uitvoeren.

mijn Ontvangstorganisatie

LDC Den Abeel is gesitueerd in de wijk Tervuursesteenweg en
richt zich op bewoners in de omgeving Mechelen Zuid. Het
dienstencentrum kent een lange traditie, maar de locatie is
gloednieuw.
Het centrum biedt verschillende activiteiten en diensten aan.
Een grote trekpleister zijn de warme maaltijden ’s middags op
weekdagen. Voor velen is het ook gewoon een fijne ontmoetingsplek,
waar iedereen welkom is.
Daarnaast kunnen mensen er terecht voor een knipbeurt of om
te praten met de buurtwerker en worden er wekelijks allerhande
activiteiten georganiseerd, zowel op vlak van informatie, recreatie
als vormingen. Deze activiteiten worden soms georganiseerd
door het centrum zelf, maar een groot deel van het aanbod
wordt georganiseerd door buurtbewoners. Zo is er een vaste
schaakactiviteit, zijn er creanamiddagen, enzovoort.
Dit alles wordt gerealiseerd met een klein team van vaste
personeelsleden. Geëngageerde vrijwilligers zijn een belangrijke
aanvulling op dit team en zijn dan ook altijd welkom. Onze passie is
mensen gelukkig maken. Bezielde zorg is zoveel meer dan een job.
Het is in grote en kleine dingen élke dag het verschil maken.

Begeleiding

In LDC Den Abeel staat de dienstencentrumleider klaar om
samen met jou een traject en uitdagend takenpakket samen te
stellen. Voor je begint stel je samen met haar en je begeleider van
Samenlevingsdienst doelen op en kijken we wat je haalbaar lijkt.
Eens je gestart bent, blijft de dienstencentrumleider in de buurt en
kan je steeds bij haar terecht met vragen, twijfels of andere zaken.

Locatie

Jozef Verbertstraat 61, 2800 Mechelen

Uurrooster
6 maanden, 28u/week
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