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Een laagdrempelig initiatief voor lokale solidariteit
Loop gerust eens binnen want je vindt er …
een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten,
een plaats waar men naar je luistert,
een plaats waar je bij een tasje koffie
gezellig samen kan zijn.
Jij bent er welkom!
Wij willen er zijn voor elkaar.

Wie ontmoet je in ‘t Welzijnshuis?
Een groep vrijwilligers die zich inzet voor iedereen in Wijnegem.
Want mensen hebben soms mensen nodig om het vol te houden.
Want iedereen heeft wel eens nood aan begrip en aandacht.
Eventueel helpen we je mee op weg naar professionele hulp.

Wat kunnen wij je bieden?
Een wekelijks ontmoetingsmoment op vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur waar bij
een tasje koffie of thee, vrijblijvend tijd wordt vrijgemaakt.
Heb je kinderen? Geen nood. Het aanwezige speelgoed maakt dat ook zij zich welkom
voelen.
Tevens is er kans om eens rond te kijken in onze ‘winkel’. Misschien vind jij er wel iets
dat je goed kunt gebruiken.
Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten.
Voor informatie over voorbije uitstappen, gratis cursussen, feesten en initiatieven...
raadpleeg onze Facebookpagina “Welzijnshuis De Lage Dorpel Wijnegem”
of kom vrijblijvend eens langs.

Loop je hier eens binnen en buiten, blijf je even zitten of ga je zo weer door...
dat kan in ons huis.
Wil jij ons financiëel steunen of als vrijwilliger je steentje bijdragen?
BE 87-979 6102456-94 - WZS De Lage Dorpel - Merksemse baan 136 - 2110 Wijnegem
Voor verder informatie, contacteer vrijblijvend
• Johan Anthonissen - Tel 03/353 25 41
• Irma Wuyts - Tel 03/353 63 21
• Hilda Anthonissen - Tel 03/353 04 41
In samenwerking met

