ZORG IN NEVELE VANDAAG
Welzijnsschakels groot-Nevele
In onze gemeente is sinds 2003 een Welzijnsschakel ac;ef, een
vereniging die mensen met en zonder armoede samenbrengt in een
vriendschappelijke sfeer. We willen vooral mensen met armoede
ervaring en mensen in een integra;eproces opzoeken en een stem
geven. Naast de maandelijkse huisbezoekjes nodigen we hen uit op
onze ontmoe;ngsmomenten: elke tweede zaterdag van de maand is
ons koﬃehuisje open. Op deze momenten kunnen onze mensen onze
sociale kledingwinkeltjes bezoeken. Om de twee maanden gaan de
mensen van onze doelgroep naar huis met een tas vol
voedingsmiddelen en verzorgingsproducten; de “extraatjes” zoals wij
die noemen.We organiseren onze ac;viteiten in de oude vleugel van
het sociaal huis.Jaarlijks krijgen onze leden door het OCMW een
Nieuwjaarsdiner aangeboden. Een aantal mensen van de keuken
bereiden voor ons een lekkere maal;jd en een aantal vrijwilligers van
de OCMW-raad brengen alles mooi op tafel. Daarnaast organiseren we
nog een zomerse barbecue en een daguitstap. Wie zich geroepen voelt
om met ons mee te werken, ons ﬁnancieel te steunen, voeding of
goede kleding te schenken, kan contact opnemen met:
Walter Gorre – waltergorre@gmail.com – gsm 0483.50.52.38
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ZORG IN NEVELE VANDAAG
RODE KRUIS NEVELE
De werking van Rode Kruis Nevele begon in Hansbeke ruim 50 jaar geleden. Uiteindelijk is de basiswerking
grotendeels gebleven wat het in oorsprong was: hulpverlening bij manifestaGes. Wielerwedstrijden, fuiven,
jumpings, sportmanifestaGes,... zijn enkele voorbeelden waarvoor verenigingen ons vragen om regelmaGg een
hulpdienst op te zeKen.
De vrijwilligers werken steeds graGs. Er is wel een vergoeding voorzien (contractueel) voor de inzet van het
materiaal.
Onze plaatselijke afdeling organiseert ook opleidingen: jaarlijkse cursus EHBO, kennismakingen met een AEDtoestel,... . We beschikken recent over een eigen ZW (niet dringend ziektevervoer) en een goed uitgebouwde
uitleendienst voor medisch ondersteuningsmateriaal (rolwagen, ziekenhuisbedden, krukken,...).
Op onze gemeente zijn er ook bloedgeversverenigingen die driemaandelijks de logisGeke organisaGe op zich
nemen voor de bloedgiSen die afgenomen worden door de provinciale teams van “de dienst van het bloed”
van het Rode Kruis.
Onze inkomsten komen vooral van de jaarlijkse sGckeracGe en giSen via onze mailing, opbrengsten van onze
hulpdiensten, spontane acGes en giSen ten voordele van het Rode Kruis.
We beschikken over een ploeg jonge enthousiaste vrijwilligers die onze vereniging meer en meer op de kaart
zeKen en een mooie toekomst in het vooruitzicht stellen.
Ongeveer een achKal jaren terug zijn we verhuisd naar onze huidige lokalen in de nieuwe brandweerkazerne te
Nevele en is onze naam Rode Kruis Nevele ontstaan (vroeger Rode Kruis Hansbeke).
Deze nieuwe locaGe benadrukt de prima samenwerking met de Gemeente en het plaatselijk brandweerkorps.

Hulpdienst
Een bemande EHBOpost
op uw evenementen?
Cursus EHBO
Zelf een opleiding
volgen?

Ziekenvervoer
105
Voor niet-dringend
ziekenvervoer

Uitleendienst
Krukken, rolstoel, looprek of ziekenhuisbed nodig?
Hendrik - 0494 94 70 66
Valerie - 0473 40 19 71
Koen - 0475 64 36 74
Volg ons op Facebook - Rode Kruis Nevele
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EEN GESCHIEDENIS VAN DE ZORG IN NEVELE

COLOFON
Deze tentoonstelling werd samengesteld door de heemkundige kring
HET LAND VAN NEVELE
www.landvannevele.com

naar aanleiding van Erfgoeddag 2017 met als thema ZORG.
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