Voor meer info kan je ook steeds terecht op
onze website:

Vrijwilliger zijn …

www.vzwdeloods.be

Is vrijwillig,

en je kan ons ook altijd volgen op:

Maar niet vrijblijvend.
Is verbonden,
Maar niet gebonden.

www.facebook.com/vzwdeloods

Is onbetaalbaar,
Maar niet te koop.

Vrijwilliger worden bij

Is positief denken,

vzw De Loods?

Is positief doen.
https://twitter.com/vzw_deloods

Met als enig doel,
Voor jezelf en de ander,
Een goed gevoel!

Wie zijn wij?

Wat zoeken wij?

Wat bieden wij?

Vzw De Loods is een organisatie binnen
de bijzondere jeugdzorg te Loker en Poperinge.
Als organisatie begeleiden wij maximaal 67
kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar uit
problematische of verontrustende leefsituaties.
We doen dit residentieel, semi – residentieel, of
ambulant naargelang de vragen en de noden bij
de kinderen/jongeren zelf, hun gezin of bij de
aanmelder
(bijv.
Jeugdrechtbank,
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, CLB, …).

Als organisatie zoeken wij voortdurende
vrijwilligers voor tal van zaken. Een greep uit
ons aanbod:

Als vzw binnen de jeugdzorg kunnen wij
jammer genoeg geen financiële vergoeding
voorzien. Wat wij wel kunnen bieden is:

Wie zoeken wij?
-

Ben je 17 jaar of ouder?
Heb je wat tijd over?
Heb je een hart voor kinderen en
jongeren?
Ben je op zoek naar meerwaarde voor
jezelf, de ander en de samenleving?
Weet je geen blijf met je energie en
enthousiasme?
Wil je je belangloos inzetten voor het
goede doel?

Dan is vrijwilligerswerk bij vzw De Loods zeker
iets voor jou!

-

vervoer van kinderen en jongeren naar
kampen, activiteiten en hobby's

-

Waardering en appreciatie vanwege de
kinderen, hun gezinnen en de
medewerkers

-

hulp bij allerhande evenementen
(Kerstfeestjes, verjaardagen, carnaval, …)

-

naai - en verstelwerk, wassen, plooien en
strijken van kleren en beddengoed

-

Betrokkenheid bij de evenementen en
activiteiten

-

koken voor de kinderen en jongeren die
hier verblijven

-

Een goede verzekering

-

activiteiten organiseren voor de kinderen
en jongeren

-

Een rijke ervaring

-

Een aangename sfeer

-

En een hele hoop uitdagingen

-

klusjes allerhande: herstellingen van
fietsen,
speelgoed,
infrastructuur,
elektriciteit, waterleidingen, ...enz.

Daarnaast kan en mag je als vrijwilliger ook
zelf steeds creatieve ideeën of initiatieven
voorstellen.

Praktisch?
Spreekt dit alles je erg aan? Ben je
geïnteresseerd maar twijfel je nog? Aarzel dan
zeker niet om ons te contacteren:
Mail: hans.goudeseune@vzwdeloods.be
Tel.:

057/44 42 50

