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Hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening
De medewerkers van de Société worden
ondersteund door vrijwilligers. Momenteel is
de Société 4 dagen per week geopend, op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Woonzorgcentrum De Beyart is gelegen
in het hart van Maastricht, aan de Brusselsestraat 38. Hier wordt, omgeven
door een mooie parkachtige tuin, zorg
geleverd aan religieuzen en aan anderen die zich in deze speciale sfeer van
rust en geborgenheid thuis voelen.

Vrijwilligers dagcentrum voor senioren,
de Schark:
De Schark, gelegen aan de Mergelweg in
Maastricht, valt ook onder de verantwoordelijkheid van De Beyart.

Vrijwilligers Trefpunt:
Vrijwilligers ondersteunen de medewerkers in het ‘Trefpunt’ bij het begeleiden,
stimuleren en activeren van bewoners,
aangevuld met lichte huishoudelijke
werkzaamheden.
Vrijwilligers van het project
‘bewonerscontact’ bezoeken bewoners
in hun appartement voor een gezellig
praatje.
Vrijwilligers Société De Beyart:
Sinds september 2007 is er een particuliere dagopvang genaamd 'De Société
De Beyart' gestart. Dit specifieke project richt zich op mensen met cognitieve problemen die op zoek zijn naar mogelijkheden die passen bij hun hogere
opleiding, werkverleden en/of maatschappelijke positie of achtergrond.

Deze dagopvang is bedoeld voor bewoners
van Maastricht die een indicatie voor
groepsbegeleiding hebben. Bij de Schark
zijn zo’n 30 vrijwilligers actief om de deelnemers een gezellige dagbesteding te bieden. De Schark is geopend op maandagmiddag en hele dagen op dinsdag tot en
met vrijdag.
Overige projecten:
In De Beyart zijn daarnaast nog vele vrijwilligers actief in de volgende ‘projecten’:
 bibliotheek: beheren van de bibliotheek,
uitleen en inname van boeken, cd’s en
dvd’s, individueel voorlezen voor slechtzienden



gastvrouw/gastheer: bewoners begeleiden naar restaurant, kapel en dagverzorging.
 wandelen in de tuin met bewoners
 individuele begeleiding van bewoners:
assisteren bij activiteiten
 geestelijke zorg: assisteren van de
geestelijke zorg en koster taken in de
kapel
 tuin: helpen bij het onderhouden van de
bloemenperken
Met alle vrijwilligers is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Iedere vrijwilliger
krijgt naast een onkostenvergoeding ook
een reiskostenvergoeding.
Wij bieden alle vrijwilligers:
 een uiterst zinvolle en dankbare vrijetijdsbesteding in een prettige omgeving
 verzekering en overige faciliteiten
 afspraken over de invulling van uren en
dagen (ook weekenden en avonden)
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk, neem
dan contact op met Gus Haijen, Hoofd Zorg
en Welzijn. telefoon 043 - 631 17 00 of een
van de coördinatoren van het vrijwilligerswerk via vrijwilligers@debeyart.nl

