
 

 

 

 

KENNISMAKINGSOPLEIDING VRIJWILLIGERSWERK MS-LIGA VLAANDEREN 2019 
 

 Ben jij vrijwilliger van de MS-Liga of wens je dat binnenkort te worden? 

 Wens je kleine of grote(re) taken op te nemen ten voordele van personen met MS in Limburg? 

 Heb je zin om je aan te sluiten bij een actieve en enthousiasme groep vrijwilligers binnen MS-

Liga Vlaanderen? 

Dan heten we je van harte welkom bij ons team! Om je beter te ondersteunen in je engagement, 

bieden we eind november een korte, interessante en boeiende kennismakingsopleiding aan. 

We nodigen je graag uit op woensdag 13 en vrijdag 22 maart 2019 (10u-14u30) in de Corda 

Campus in Hasselt. 

Wat staat er op het programma? 

Woensdag 13/03/2019 

 Wat is MS en wat kan de aandoening met zich meebrengen in het dagelijks leven van mensen 

met MS en hun familieleden? 

 Hoe werkt MS-Liga in Limburg en Vlaanderen en welke plaats krijg ik hierin als vrijwilliger? 

Vrijdag 22/03/2019 

 Wat betekent beroepsgeheim? Hoe draag ik zorg voor persoonlijke zaken die mij toevertrouwd 

worden? 

 Hoe ga ik om met privacy? Hoe zorg ik dat de persoonlijke levenssfeer van mensen waarmee 

ik als vrijwilliger in contact kom gerespecteerd blijft? 

Ben je geprikkeld en wil je deze opleiding graag volgen? Wil je anderen meebrengen naar de 

opleiding? Ken je anderen die mogelijk interesse hebben? Kom met ons kennismaken! 

Aanmelding 

Geef vóór 5 maart een seintje aan lut.ghaye@ms-vlaanderen.be – 0470/13 05 86 

of project.coordinator@ms-vlaanderen.be – 0477/42 54 29. 

Waar komen we samen? 

ZOPP, Corda Campus, Kempische Steenweg 311 bus 2.01, gebouw 1 te 3500 Hasselt 

(Er is ruim parkeermogelijkheid. In het gebouw geraak je met de lift bij ZOPP (2de verdieping). 

De opleiding wordt verzorgd door: 

Lut Ghaye (maatschappelijk werker, sociale dienst MS-Liga Limburg) 

Katrien Tytgat (projectcoördinator en verantwoordelijke vrijwilligerswerk MS-Liga Vlaanderen vzw) 

ZOPP – Limburg 

We verheugen ons erop om je te ontmoeten en om je inzichten te geven in het vrijwilligerswerk 

binnen MS-Liga Vlaanderen vzw. 
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