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PROJECT Stagiaires assisteren mensen met zorgvraag in Landgraaf

Studenten van Arcus die als vrijwilliger aan de slag gaan, kwamen gisteren bij elkaar in Landgraaf.

foto Luc Lodder

Student als helpende hand
Inwoners van Landgraaf die
een steuntje in de rug nodig
hebben, kunnen een beroep
doen op het wijkleerbedrijf.
Twintig studenten bieden
vanaf nu kosteloos hulp.
door Marcel de Veen

B

oodschappen doen, wandelen, de krant lezen,
naar de weekmarkt gaan.
Dingen die je normaal gesproken op de automatische piloot
doet. Maar er zijn ook mensen die
daar een handje bij geholpen moeten worden.
In Landgraaf hebben ze daar iets
op gevonden. Het wijkleerbedrijf.

Twintig studenten van het Heerlense Arcus College staan sinds gisteren klaar om hun diensten gratis
aan te bieden aan mensen die daar
behoefte aan hebben.
Het mes snijdt daarbij aan twee
kanten: de inwoners van Landgraaf
krijgen welkome ondersteuning en
de studenten hebben een stageplaats op weg naar hun diploma.
Mariël Goffin begeleidt het twee
jaar durende project namens Calibris Advies, dat mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een
springplank biedt naar betaald en
zinvol werk. „Met het wijkleerbedrijf spelen we in op de veranderingen in de zorg. Het gaat in de toekomst steeds meer de kant op van
informele zorgverlening en wijkgericht werken.”
De stagiaires, in de leeftijd van 17
tot 26 jaar, draaiden gisteren hun

eerste dag en volgen de mbo-studie
Helpende Zorg en Welzijn.
Goffin: „Omdat er een tekort aan
stageplaatsen is, zijn we steeds op
zoek naar alternatieven om studenten van de praktijk te laten proeven. Die mogelijkheid hebben we
in Landgraaf gevonden. De studenten gaan twintig uur per week als
vrijwilliger aan de slag. Als die stage en de studie zijn afgerond, krijgen ze hun diploma. En dan kunnen ze op zoek naar een baan, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider
of gastvrouw.”
De zorgorganisaties Meander, Levanto en Radar bieden de studenten tijdens hun stageperiode professionele begeleiding. Via de vorig
jaar gelanceerde site Elisehelpt.nl
kunnen Landgraafse inwoners, die
wat extra handen kunnen gebruiken, zich melden.

