Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in heel wat
thuiszorgsituaties. Heb jij wat vrije tijd en wil je minder
mobiele mensen vlot en veilig op hun bestemmind brengen?
Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken.
Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je je engageert. CM
zorgt voor een onkostenvergoeding, een verzekering,
opleiding en professionele ondersteuning.

Meer informatie
Heb je interesse of wil je meer informatie over het
CM-vrijwilligerswerk?
•
•
•

02 240 86 65
vrijwilligerscentrale.smb@cm.be
www.cm.be/vrijwilligers

Heb je een klacht? Contacteer je contactpersoon bij CM
of laat het ons weten via www.cm.be/klachten. Met jouw
reactie verbeteren we immers onze service.
Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en
de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen.
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Meer informatie
Surf voor meer informatie over Minder mobielen
vervoer naar www.cm.be.

Vrijwilligersvervoer
Sporadisch vervoer voor personen
met een zorgbehoefte.

Vrijwilligersvervoer
Ben je minder mobiel door een beperking,
ziekte of ouderdom en heb je sporadisch
vervoer nodig? Dankzij de diensten van Vrijwilligersvervoer, raak je veilig en vlot op je
bestemming.

Aanvragen
Neem contact op met:
• 02 240 86 65
• vrijwilligerscentrale.smb@cm.be
Vraag je vervoer minstens drie dagen op voorhand aan.
Hoe sneller jij je aanvraag doet, hoe groter de kans dat
jij geholpen wordt.

Jouw zorg

Tip: Heb je vervoer nodig van en naar het ziekenhuis
dat niet hoogdringend is? Of heb je aangepast
rolwagenvervoer of vervoer in het kader van radioof chemotherapie en de consulaties voor nacontrole,
nierdialyse of nabehandeling na orgaantransplantatie
(hart, lever, longen of nieren) nodig?

Marc heeft volgende week maandag om 9 uur een afspraak
in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Hij heeft echter niemand
die hem kan brengen. Het openbaar vervoer is ook heel
lastig voor Marc. Op wie kan hij rekenen?

… ook onze zorg
Heb je af en toe vervoer nodig voor een doktersafspraak,
ziekenbezoek of vervoer naar het dagcentrum, ...? Dan
kun je terecht bij de dienst Vrijwilligerservoer van CM.
Een CM-vrijwilliger brengt namelijk je op jouw bestemming.

De vervoersvrijwilliger
•
•

is gemotiveerd en discreet;
brengt je veilig en vlot naar je bestemming.

Kostprijs
Je betaalt een vast bedrag per kilometer.
Hierbij start en eindigt de rit bij de vrijwilliger thuis.

Dan bel je best naar 078 65 65. Een telefoontje
volstaat om je vervoer te regelen.

Meer informatie
•
•
•

www.cm.be
02 240 86 65
vrijwilligerscentrale.smb@cm.be

