
 

Interesse om  

vrijwilliger te  

worden in Kaprijke/Lembeke? 
 

In Kaprijke/Lembeke zijn we in  

februari 2017 gestart met het  

bezorgen van warme maaltijden. De 

maaltijden worden klaargemaakt in 

WZC Boomgaard in  

Lembeke. 

 

Als vrijwilliger bent u verzekerd en 

kunt u rekenen op een goede  

onkostenvergoeding. Voor het  

bezorgen van warme maaltijden, moet 

u beschikken over een eigen auto.  

 

Heeft u interesse om warme  

maaltijden rond te brengen of ander 

vrijwilligerswerk te doen binnen  

aan-z zoals vervoersaanvragen, man-

telzorgondersteuning,  

beweegmaatje etc., neem dan  

contact op met aan-z. 

 

Telefonisch via: 09 344 36 10 of  

Via mail: info@aan-z.eu  

 

Neem ook eens een kijkje op onze 

website: www.aan-z.eu of hou onze 

facebookpagina in de gaten!  

Vrijwilligers in Kaprijke/Lembeke aan het 
woord!  

Sinds februari vorig jaar zijn Antoine en een paar maanden later ook Rita, actief als vrijwilliger bij 

aan-z. Antoine rijdt rond met warme maaltijden en Rita valt in als Antoine ziek is en is tevens  

inzetbaar voor vriendschappelijke huisbezoeken, ondersteuning voor mantelzorgers en  was 

gastvrouw bij de dag van de mantelzorg.  

‘Via-via hoorde we dat Tafeltje-dekje zou starten in Kaprijke en Lembeke. Een kennis had mijn naam 

doorgegeven bij het OCMW dat ik het rondbrengen waarschijnlijk leuk zou vinden. Een paar weken 

later kreeg ik een folder met ‘helpende handen gezocht!’.  

Zodoende ben ik naar een informatiebijeenkomst geweest. Hier kregen we uitleg over wat het 

precies inhield en wat er van ons als vrijwilligers verwacht werd.’ 

Wat Antoine vooral aanspreekt om dit werk te doen was het helpen van mensen in nood. ‘Op deze 

manier de mensen kunnen helpen die door omstandigheden niet kunnen koken of boodschappen 

doen, vind ik belangrijk en doe ik graag’ 

Daarnaast vindt Antoine het fijn dat hij pas om de vijf weken een hele week de maaltijden bezorgt. 

‘Je kan er dan beter rekening mee houden dan dat je een vaste dag in de week rijdt.’  

Antoine is, net als de andere vrijwilligers, graag gezien als bezorger. Dit hoort hij geregeld als hij de 

maaltijden aflevert. ‘Mensen zien ons graag komen. Je kan de waardering altijd voelen en dat doet 

goed. Daarnaast zijn de maaltijden heel lekker, verzorgd en ruim voldoende.’  

 

 

 

 

Rita en Antoine Matthys-Windey uit Kaprijke 

Maaltijdkoffers van  

tafeltje-dekje 

 

Voor meer informatie over 

het OCMW of andere  

hulpvragen kunt u terecht bij 

Griet Martens 

(Seniorenconsulent Lembeke)  

OCMW Kaprijke  
 Lembeke-dorp 43, 9971 
Kaprijke (Lembeke)  



Sinds een jaar vrijwilliger bij aan-z 

Johan in het AZ Alma te Eeklo 

Johan is benaderd door het OCMW in Lembeke voor het rondbrengen van warme maaltijden. Dit 

was echter niet haalbaar voor hem. Maar zijn interesse voor aan-z was wel gewekt. 

‘Ik ben wel naar de informatieavond geweest over de bezorging van maaltijden en daardoor leek 

het me leuk om wat te doen dus heb ik me aangemeld als vrijwilliger voor vervoer. Zo rijd ik  

regelmatig met een meneer die in de serviceflat woont in Lembeke naar het AZ Alma in Eeklo. Ik 

begeleid meneer in het ziekenhuis naar zijn afspraak en blijf bij hem tot hij klaar is. Zo bouw ik 

ook een band op met meneer. ‘ 

Johan is niet alleen inzetbaar voor vervoer. Hij heeft ook eens spullen naar het containerpark 

gebracht en heeft rond gereden met de attenties voor de mantelzorgers op de dag van de man-

telzorg.  

‘De reden dat ik vrijwilligerswerk ben gaan doen is omdat ik graag wat wil doen voor de mensen 

maar de belangrijkste reden is toch vooral omdat ik nieuwe contacten op doe. Ik maak niet zo 

makkelijk contact met nieuwe mensen en op deze manier moet ik wel. Dit vind ik ook het leukste 

van het vrijwilligerswerk; nieuwe mensen leren kennen.’  

‘Je voelt de waardering van de mensen en dat doet goed!’ 
‘In korte tijd bouw je een band op met de mensen’. 

Sociale engagementen 

‘Nieuwe contacten opdoen vind ik het leukste 
aan het vrijwilligerswerk’ 

Voor Rita zijn sociale engagementen  aangaan 

gesneden koek. ‘Ik heb dit meegekregen van 

mijn ouders. Zij waren sociale mensen en 

gekend in het dorp. Met name door mijn 

vader ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Toen 

hij erg ziek was, was zijn wens om thuis te 

blijven. Samen met mijn broers en zussen 

hebben we drie jaar intensief voor hem  

gezorgd. Na zijn overlijden wist ik hoe  

belangrijk het was om wat voor de mensen te 

kunnen betekenen en dat kan zeker door aan 

vrijwilligerswerk te doen.’ 

Antoine vertelt dat hij, ondanks dat hij maar 

kort bij de mensen komt, toch een band op 

bouwt met de mensen. ‘Je bent soms maar 

een paar minuten bij de mensen in huis maar 

toch maak je even een kort praatje. Soms 

moet ik wel eens op mijn klok wijzen en  

uitleggen dat ik echt verder moet want de 

maaltijden moeten binnen een uur geleverd 

worden bij de mensen’. 

Op het moment zijn er vijf vrijwilligers die 

maaltijden bezorgen. Het is een gemoedelijke 

sfeer in de groep en iedereen is erg betrokken 

bij zijn taak. ‘Je kunt merken dat deze mensen 

dit ook graag doen. Het is een goede groep. 

Als ik eens niet kan rijden dan kan er  

makkelijk vervanging worden gezocht.  

Daarnaast mogen ze mij ook altijd bellen als 

er iemand moeilijk zit.’  

 

Johan Meulenman 


