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Vrijwilliger in de kijker

Jeanne Van Hemelen - bestuurslid (vrijwilligster) bij GAPH (gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap)
Jeanne is pas 90 geworden maar nog altijd actief als vrijwilliger!
Waar doe je vrijwilligerswerk voor ons lokaal bestuur?
Ik ben bestuurslid bij de GAPH sinds 2013 en deze legislatuur herverkozen.
Ik ben ook plaatsvervangster bij de Seniorenraad sinds 2019.
Waarom heb je gekozen voor dit vrijwilligerswerk?
Via mijn dochter, Tilly Van Hemelen, kwam ik in aanraking met de gemeentelijke adviesraad voor personen met een
handicap.
Als oudste bestuurslid van de GAPH ijver ik mee voor een drempelloze gemeente, zodat iedereen zich goed voelt.
Meewerken aan het beleid geeft me voldoening.
Men is nooit te oud - ik vierde vorige week mijn 90ste verjaardag - om je stem te laten horen.
Integratie van personen met een handicap is een belangrijk thema.
De doorstroming van onze adviezen naar het gemeentebestuur is van cruciaal belang.
Wat vind je er zo leuk aan? Wat is jouw motivatie om dit te doen?
Het doet me telkens weer plezier als we met ons advies een situatie voor personen met een handicap kunnen verbeteren vb.
extra parkeerplaatsen, een verlaagde drempel aanleggen, het mee organiseren van de jaarlijkse gemeentelijke uitstap met
een liftbus zodat rolstoelgebruikers kunnen deelnemen, meer toegankelijke gemeentelijke gebouwen ...
Kortom, ik zou het vrijwilligerswerk niet meer kunnen missen !

Cursuscentrum (/team/cursuscentrum)
Torengebouw
Oude Godstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg
015 22 86 10
cursuscentrum@heist-op-den-berg.be (mailto:cursuscentrum@heist-op-den-berg.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09 tot 12 uur, van 13 tot 16.30 uur
Morgen open van 09 tot 12 uur, van 13 tot 16.30 uur
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Toegankelijkheidsverklaring (/toegankelijkheidsverklaring)
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Openbare onderzoeken (/openbare-onderzoeken)
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