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Hoe ben je hier terecht gekomen 
als vrijwilliger?

Ik leerde de werking kennen via een 
andere actieve vrijwilliger. Samen wa-
ren we lid van een vereniging voor 
vrouwen. Zij heeft mij uitgenodigd om 
deel te nemen aan een uitstap, geor-
ganiseerd door Seniorenacties Kort-
rijk-Zuid. Ik raakte aan de praat met 
de medewerkers, en het ene leidde 
tot het andere… Ik ben toen gestart 
als vrijwilliger, bij de kern Buren voor 
Buren. Een engagement dat ik tot op 
vandaag met veel plezier opneem.

Waarom vrijwilligerswerk? 

Ik leef  volgens het motto: “Het is beter 
dat je iets kan doen voor mensen, dan 
dat mensen iets moeten doen voor u.” 
Ik ben dan ook actief in verschillende 
verenigingen. Ook mijn beroepsver-
leden gaf me een duwtje in de goede 
richting. Ik heb twintig jaar gewerkt als 

gezinshelpster. Van hieruit mijn inte-
resse in het werken met mensen. Vrij-
williger zijn bij Buren voor Buren is me 
dan ook op het lijf geschreven… 

Vanwaar uw motivatie om als vrij-
williger te werken?

Vrijwilligerswerk is waardevol. Een 
klein gebaar kan voor veel mensen 
heel wat betekenen. Ik merk dit wan-
neer ik bij mensen op bezoek ga. Ie-
mand kunnen helpen is de grootste 
motivatie voor mij. Ik bouw graag aan 
een blijvende band, een vertrouwens-
relatie. Ik haal voldoening uit de nabij-
heid en het gezelschap van mensen. 

Welk vrijwilligerswerk doe je allemaal? 

Ik ben vrijwilliger voor Buren voor Bu-
ren, S-plus en Bond Moyson. Hiernaast 
zetel ik sinds kort in de beheerraad van 
het OC De Wervel. Ik ben in veel ver-
enigingen, en voer verschillende taken 

uit, om de samenleving van dienst te 
zijn. De taken die ik opneem variëren 
sterk, dit gaat van huisbezoeken, tot 
het bijwonen van vergaderingen, ver-
kopen van lidkaarten, …

>Matthijs Vermeersch

Martine Messiaen is vrijwilliger bij Seniorenacties Kortrijk-
Zuid. Mensen helpen ligt in haar natuur. Na een carrière 
als gezinshelpster, is Martine nu actief bij Buren voor Bu-
ren. Jaar na jaar zet ze zich in voor de ontmoetingsnamid-
dagen en de bezoeken aan de 80-jarigen in de rand van 
Kortrijk. 

De vrijwilliger


