
WORD VRIJWILLIGER
IN TEN DRIES

gewoonanders

Ten Dries heeft dromen die niet kunnen gerealiseerd worden zonder
hulp van anderen. Daarom zoeken wij vrijwilligers om mee samen te
werken. Als vrijwilliger maak je echt een verschil in het leven van de
kleuters, jongeren en adolescenten in Ten Dries.



TEN DRIES
Dennendreef 62 - 9850 Deinze (Landegem)

www.tendries.be

tendries@tendries.be

www.facebook.com/tendries.landegem

MEER INFO?
Contacteer ons vrijwilligersteam

vrijwilligers@tendries.be

09/371 60 66
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Levenskwaliteit is een sleutelwoord in het
werken met kleuters, jongeren en
adolescenten met een motorische en/of
meervoudige beperking. Als vrijwilliger speel
jij daarin een belangrijke rol. Door jou kunnen
we meer!

In een kennismakingsgesprek bekijken we
graag wat je wilt bieden, en hoe dit in onze
werking past. Er is geen voorkennis vereist.

We zoeken occasionele vrijwilligers voor
specifieke activiteiten en vaste vrijwilligers die
zich willen engageren op regelmatige basis
gedurende een langere periode.

MAAK DROMEN WAAR...

Hulp in de leefgroepen: naschoolse

activiteiten, sport, vrije tijd, ...

Hulp in de klassen: lezen, schrijven, koken,

crea, ...

Hulp bij het therapeutisch zwemmen
Hulp tijdens de vakantieperiodes
Meegaan op uitstap
Wandelen met een kleuter, jongere of

adolescent

Logistieke ondersteuning: naaien van

bepaalde materialen, hulp bij evenementen,

uitvoeren van klusjes, ...

ENKELE MOGELIJKE TAKEN

EEN WARME OMGEVING

EEN INSPIRERENDE ERVARING

DANKBAARHEID EN VOLDOENING

Als occasionele of vaste vrijwilliger ben je

verzekerd en word je ondersteund door

professionele medewerkers.

Voor vaste vrijwilligers zijn er jaarlijks een

aantal vormingen  en ontmoetingsmomenten.

WAT BIEDEN WE?

"De jongeren zijn blij
dat je er bent, maar ze

maken ook mijn dag
goed met hun

glimlach, hun babbeltje
of opgestoken hand."

Els (Vrijwilliger)


