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Geachte,  

Via het kantoor van de Ziekenfonds Bond Moyson  in Bredene heb vernomen dat ik bij jullie  

spontaan mag solliciteren voor een betrekking van een Persoonlijk Assistent bij mensen met een 

beperking in de streek Oostende en Brugge. 

Persoonlijk assistent worden bij mensen met een beperking is een nieuwe uitdaging geworden in 

mijn leven. Ik heb geen diploma binnen de sociale sector maar ik heb 15 jaar gewerkt in een 

buitenschoolse kinderopvang als een begeleidster. 

Ik heb heel graag met de kinderen gewerkt en door mijn job als begeleidster heb ik veel ervaring 

opgedaan in het omgaan met kinderen en hun ouders. Bovendien heb met de grote passie veel 

verschillende soorten activiteiten met de kinderen gedaan. 

Vanaf kleins af aan heb ik in verschillende situaties een stemmetje  gehoord in mij die tegen mij zei: 

“ga helpen bij de mensen die ziek zijn of een beperking hebben”. Tot nu toe voel ik deze drang in mij 

en ik doe effectief wat dat stemmetje vraagt. Dit brengt me voldoening.  

Onlangs hebben de ouders van een vrouw met Syndroom van Down me gevraagd  om  persoonlijk 

assistent van hun dochter te worden. Ik heb onmiddellijk “ja” gezegd en vanaf oktober dit jaar 

ondersteun ik haar. Ik doe dat heel graag en ik probeer zelf iets bij te leren om dat goed te kunnen 

doen. 

Ik ben een optimistische persoon die zeer positief in het leven staat. Ik ben geduldig en rustig 

waardoor ik mezelf als goede luisteraar zou omschrijven. Ik ben al eind de 50, maar ik voel me jong 

van geest. Ik ga op een respectvolle, behulpzame, bemoedigende en liefdevolle manier om met 

andere mensen. Ik probeer op een subtiele en aangepaste manier te vechten voor vooruitgaan. 

Ik ben onmiddellijk beschikbaar en het deeltijds contract  interesseert me ten zeerste. 

Voor de werkgever is het interessant dat ik een officieel onvolledig werkloos ben met het recht op 

“groepsvermindering”. 

Als bijlage, vindt U een beknopt curriculum vitae met alle details over mijn leven. 

Ik hoop weldra de kans te krijgen mijn kandidatuur persoonlijk bij u te komen toelichten. 

Hoogachtend 

 

Danuta Zapalska 
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