
Ik ben Hannah, een 19-jarige studente, wonende in Brussel (Schaarbeek) en op zoek naar een 
persoonlijke assistent(e) voor de maand mei en juni. 
 
Door een chronische spierziekte (FSHD) ben ik rolstoelafhankelijk (gebruik van manuele rolstoel) 
en kan me buitenhuis dus moeilijk alleen verplaatsen.


Ik studeer grafische vormgeving en interesseer me enorm voor alles wat met kunst te maken 
heeft, maar sta vooral open voor nieuwe avonturen. Ik omschrijf mijzelf als creatief, sociaal, 
enthousiast, communicatief, flexibel en een levensgenieter dat wilt genieten van het studenten 
leven!


Vintage marktjes en rommelmarkten afstruinen, naar food markets/foodtruck festivals gaan, iets 
drinken in een hip café, shoppen, uitstapjes maken, afspreken met vrienden, genieten van een 
goed concert/festival, rondstruinen door straten en nieuwe adresjes/plaatsen ontdekken doe ik 
heel graag.


Ik zoek een assistent(e) voor de maand mei en juni. Ik volg dan stage in Brussel. Ik heb 
vervoer nodig naar de stageplaats en terug naar huis. Dit kan met de auto maar zeker ook met het 
openbaar vervoer. 


Ik zoek een assistent(e) voor minimum 1 keer per week, maximum 3 dagen per week. Op 
dinsdag, woensdag en donderdag. Telkens moet ik om 10u op mijn stageplaats zijn en om 
14u30 wens ik terug opgehaald te worden. Graag zou ik dan na mijn stagedag (dus vanaf 
14u30) nog wat willen rondslenteren in de omgeving, gezellig iets drinken, wandelen, om 
dan met een voldaan gevoel naar huis te gaan. Zo maak je er voor mij een toffe 
stageperiode van! ;-) 

Voor meer info hieromtrent kan je best een mailtje sturen. Als een ander uur iets beter voor jou zou 
passen laat dan zeker iets weten!


Soort contract: Interimcontract, studentencontact.


Wat wordt er verwacht? 

* je helpt bij de activiteiten en ziet het zitten om een lichte rolstoel te duwen;

* heffen en tillen vormen voor jou geen probleem of ben je bereid aan te leren;

* je bent enthousiast, communicatief en flexibel;

* Nederlandstalig;

* De opleiding die je volgt, maakt niet uit zolang je bereid bent om te helpen met puntje één! 
Studeer je nog of ben je net afgestudeerd als orthopedagoge of ergotherapeut, kinesist, of in de 
zorgsector dan is dit ideaal.


extra puntje maar ook minder belangrijk: je hebt een rijbewijs B


Voldoe je aan alle puntjes en heb je interesse, dan ben jij de kandidaat/kandidate die ik zoek!


Een persoonlijk gesprek is zeker mogelijk na mij te hebben gecontacteerd!


Prestaties en verplaatsingen worden vergoed op basis van een overeenkomst die we samen 
aangaan.


Misschien tot binnenkort! :)


Stuur een mailtje naar: hannahbasiliades@hotmail.com 


