
 

 
 

MONDIALE WERKEN REGIO LIER VZW 

ZKT. ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS 

Verantwoordelijke Woonhulp 

 
Mondiale Werken Regio Lier (MoWe), is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 2016 en actief in 17 gemeenten 
in de provincie Antwerpen. 150 vrijwilligers ondersteunen asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een 
kwetsbare positie. Ze werken mee 22 verschillende projecten: onderwijsproject, werkhulp, formulierenhulp, ’t 
Bazarke, … 

 
Waarom? 
Asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie hebben het niet makkelijk om hun weg 
te vinden en mee te draaien in een maatschappij met eigen systemen en structuren. Deze mensen moeten de taal 
leren, een opleiding volgen of naar een woning zoeken. Als verantwoordelijke woonhulp zal je ons team 
ondersteunen, specifiek voor de groep van mensen die zoeken naar woningen met ofwel 1 ofwel 2 slaapkamers. 

 
Wat kan jij doen? 

● Tijdens de woonclubs gaat ons team vrijwilligers samen met de kandidaat-huurders op zoek naar een 
woning. Jij zorgt voor de opvolging van een groep kandidaat-huurders buiten deze woonclubs: de mensen 
die 1 slaapkamer zoeken ofwel de groep mensen die 2 slaapkamers zoeken. 

● Je bent het aanspreekpunt voor deze specifieke groep: huiseigenaars/immokantoren contacteren jou 
wanneer ze na de woonclub meer info vragen of een bezichtiging willen vastleggen. 

● Je beheert de status van jouw groep: je neemt contact met de kandidaat-huurders op om te kijken of ze 
nog steeds een woning zoeken en je registreert alle info in onze database. 

● Je waakt over de prioriteiten binnen jouw groep: als de situatie precair wordt, overleg je met het team om 
oplossingen te zoeken of meer focus te leggen. 

● Je kan gespreid over de week tijd ter beschikking stellen voor deze functie. 
● Je kan grotendeels van thuis uit werken als je dit wenst. 

 
Wat is belangrijk voor ons? 

● Zelfstandigheid & flexibiliteit. 
● Planmatige aanpak. 
● Communicatief ingesteld. 

 
Aanbod 

● Onkosten worden vergoed. 
● Je maakt deel uit van een tof team waarbij je terecht kan voor vragen. 
● Je bent verzekerd. 
● Als vrijwilliger krijg je gratis opleidingen. 
● Je krijgt regelmatig een nieuwsbrief. 

 
 

Heb je interesse? 

Aarzel niet om ons te contacteren! 
woonhulp.regiolier@gmail.com  

 


