Profiel Ondersteuning van kinderactiviteiten
Heb jij een warm hart om gezinnen in een kwetsbare positie te ondersteunen?
De Lage Drempel vzw is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen in Mechelen,
die sterk inzet op maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. We werken rond diverse
thema’s samen met mensen in armoede (mobiliteit, cultuur en vrijetijd, geestelijke gezondheid,
huisvesting, digitale inclusie …).
Voor de gezinswerking organiseren we enkele activiteiten voor kinderen of ouders met kinderen.
Hier zoeken we een aantal vrijwilligers die bereid zijn te ondersteunen.

De vrijwilliger neemt volgende taken op
 Je ondersteunt tijdens activiteiten (uitstappen, themafeesten, gezinswerking op woensdag, …)
 Je helpt bepaalde activiteiten mee voor te bereiden (inhoudelijk, organisatorisch, klaarzetten van
de zaal, …)
 Je verwelkomt de ouders en kinderen en laat hen zich welkom voelen in De lage
Drempel.


Je stimuleert het gezin om deel te nemen aan de (vrijetijds)activiteiten

Vaardigheden als vrijwilliger
 Je kan ondersteunen op momenten wanneer gezinnen en kinderen beschikbaar zijn
(woensdagnamiddag en weekends)


Je hebt een groot hart voor kinderen en beschikt over een goede portie sociale
vaardigheden



Je bent discreet, hebt empathie en oordeelt niet



Je kan werken in een multiculturele omgeving met mensen in armoede



Je werkt vanuit een visie van empowerment: het niet betuttelen van kwetsbare
mensen maar ze de kans geven om op eigen tempo te werk te gaan

Wat biedt De Lage Drempel?







Vrijwilligerswerk afgestemd op jouw interesses, sterktes, behoeftes en noden
Voldoende ondersteuning en vorming bij het contact en ondersteunen van mensen in
armoede
Vormingen en opleiding om je positie als vrijwilliger te versterken
De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en deel te nemen aan
ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers
Een plaats binnen een bruisende, familiale vrijwilligerswerking.

Interesse? Aarzel niet om contact op te nemen met gezins-en vrijwilligerscoach Cani Nas.
Telefoonnummer: 015 34 43 77 of via mail: delagedrempel@telenet.be

www.delagedrempel.be
www.facebook.com/delagedrempel

