
Je kan:
hun gekozen activiteiten of ontmoetingen helpen organiseren;
er staan met steunende raad en/of praktische daad;
rondbellen, netwerken, mensen of organisaties motiveren om hun ideeën mee te realiseren;
gewoon meedoen en samen een fijne tijd beleven.

Welke taken jij concreet opneemt, hangt af van jouw interesses en mogelijkheden. Samen bespreken we wat
allemaal kan!

Hoorde jij al van Project Ananas? Bij dit project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Tumult vzw en Cera
organiseren we toffe en leerrijke activiteiten voor een groep jongeren met een vluchtachtergrond, met
als insteek: deze jongeren in woord en beeld versterken en hen zelf aan het woord laten in kwesties die
hen aanbelangen. Van daaruit is al veel gebloeid: er worden dromen geuit en verhalen verteld, gesproken
met politici, er bruist vanalles rond positieve beeldvorming, er zijn tal van ontmoetingen... Dit alles is
natuurlijk niet mogelijk zonder de ondersteuning van een sterk team van vrijwillige begeleiders, die de
activiteiten mee bedenken, voorbereiden en begeleiden. Word jij deel van ons top-begeleidersteam??

VRIJWILLIGEN BIJ PROJECT ANANAS KAN ALLERLEI VORMEN AANNEMEN

BEGELEIDER PROJECT ANANAS
Gezocht: enthousiaste begeleiders voor een groep fantastische jonge vluchtelingen!
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WIE BEN JIJ?
Ik ben jong en enthousiast, uiteraard!
Met plezier doe ik wat uurtjes per week vrijwilligerswerk, al naargelang mijn mogelijkheden.
Jeugdwerk heb ik in de vingers.
Ik ben iemand die graag samenwerkt met andere enthousiastelingen in een team.
Ik heb een sterke interesse in andere culturen en levensverhalen.
Ik durf andere talen te spreken en leg het desnoods met tekeningen of handen en voeten uit.
Mijn vrienden zien mij als iemand waar je op kan rekenen. 

WAT IS VLUCHTELINGENWERK?

WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, origine, seksuele oriëntatie of
(functie)beperking. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij. We werken
daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid. Wij moedigen in het bijzonder vluchtelingen en asielzoekers aan, om te
solliciteren.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit
niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk
op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken mee aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond
integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. 
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