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Voorwoord 
 

Zin in iets nieuws? 

Zin in vrijwilligerswerk? 

 

Zonder vrijwilligers zou een heel deel van de samenleving stil vallen. 

Ook in Sint-Niklaas. 

Zonder de belangeloze inzet van velen zouden heel wat initiatieven in onze stad 

niet meer bestaan. Zo houden vrijwilligers veel verenigingen in onze stad levend 

en levendig, van sport over cultuur naar verenigingen voor personen met een 

beperking of mensen in armoede. Grote evenementen als Villa Pace maar ook 

kleine zijn ondenkbaar zonder vrijwilligers… Ook binnen organisaties of 

voorzieningen die voornamelijk met professionele krachten werken, zorgen 

vrijwilligers vaak voor meer dan de kers op de taart. 

 

Vrijwilligers zijn gewild. 

Heel veel verschillende organisaties en verenigingen hebben nood aan nieuwe 

mensen. En dit voor heel diverse taken en engagementen. 

Wist je trouwens dat je al vanaf 16 jaar vrijwilliger kunt zijn? 

Als vrijwilliger word je in principe niet betaald, maar je krijgt zoveel meer in de 

plaats: een leuke tijdsbesteding, nieuwe sociale contacten, dankbaarheid en 

vriendschap van de mensen waarvoor je werkt, je ontdekt nieuwe hoeken en 

kanten van de samenleving… 

 

We krijgen geregeld signalen van organisaties en verenigingen dat ze echt op 

zoek zijn naar nieuw “bloed” en daarnaast krijgen we ook vragen van mensen die 

vrijwilligerswerk willen doen maar niet goed weten wat en waarheen. 

En daar wil deze brochure bij helpen. 

We willen een match zijn tussen vraag en aanbod. 

Omdat er vrij vaak iets verandert in de vraag van voorzieningen en organisaties, 

is dit de zevende editie van de brochure. 

Ze is volledig aangepast en nagelnieuw. 

 

Veel succes en plezier! 

 

Voor meer informatie over deze brochure kan je terecht bij: Welzijnshuis, 

Abingdonstraat 99,  

03 778 37 26 of welzijnshuis@sint-niklaas.be 

 

Sofie Heyrman 

Schepen van welzijn  
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Algemeen Welzijn 
 

 

Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Jolijn Raes 

Adres: Kasteelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas  

Telefoon: 03 778 88 20 

E-mailadres: integratie.ocsint-niklaas@rodekruis.be 

Website: www.rodekruis.be 

 

Het Rode Kruisopvangcentrum van Sint-Niklaas is geopend sinds 2001 en heeft 

momenteel 159 operationele opvangplaatsen en 38 bufferplaatsen voor 

asielzoekers. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die graag werken in een multiculturele sfeer.  

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� tussenkomst in verplaatsing 

 

Wij zoeken jou! 

Mogelijke taken zijn: 

- Kinderanimatie 

- Taallessen geven (Nederlands, Engels of Frans) 

- Vrouwen- of mannenwerking 

- Meehelpen op feestelijke gelegenheden 

- Uitstappen mee begeleiden 

- Hulp in internetcafé  !! 

- Huistaakbegeleiding voor kinderen of jongeren 

- Geven van creatieve workshops 

- Ondersteuning van het naaiatelier 

- Ondersteuning van sportactiviteiten 

- Begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers 

- Begeleiding van erkende vluchtelingen bij het zoeken naar een woonst 

 

Ook als iemand zelf ideeën heeft is die bijzonder welkom om deze aan ons voor 

te stellen. We vragen liefst een langdurig engagement (6 maanden). Hoe vaak 

iemand zich beschikbaar stelt, kan zelf bepaald worden. 
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Het Bint vzw 

Contactpersoon: Chantal Van Mieghem of Vicky De Muyck 

Adres: Wijnveld 255 – 9100 Sint-Niklaas  

Telefoon: 03 780 54 30 

E-mailadres: info@hetbint.be 

 

Het Bint vzw is een organisatie die mobiele en ambulante begeleiding biedt voor 

volwassenen met (een vermoeden van) een handicap. Daarnaast organiseren wij 

geregeld een groepsbegeleiding rond bepaalde thema’s. Wij streven hierbij 

steeds naar een zo groot mogelijke participatie en proberen we steeds de brug te 

slaan met reguliere initiatieven.  

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zoeken vrijwilligers die willen meewerken in onze groepswerking. Samen 

met één of meerdere professionals organiseer je dan de groepsbegeleiding voor 

volwassenen met (een vermoeden van) een handicap. Dit aanbod kan heel ruim 

zijn, bijvoorbeeld een praatcafé, een vorming, een creatieve namiddag, … Je hoeft 

hiervoor niet perse een creatieve duizendpoot te zijn. Wij vinden jou interesse en 

gedrevenheid om samen te werken met personen met een beperking en hun 

netwerk de belangrijkste troef. Samen kunnen we zoeken naar de invulling 

waarbij jouw talenten het best tot zijn recht komen! 

 

 

Groep INTRO vzw - regio Oost-Vlaanderen 

Contactpersoon: Hendrik De Luca 

Adres: Wijnveld 251, 9112 Sinaai 

Telefoon: 09 210 77 77 

E-mailadres: kristien.goethals@groepintro.be 

Website: www.groepintro.be 

 

Groep INTRO vzw is een organisatie voor vorming, onderwijs, opleiding, 

trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie. 

De organisatie stelt zich als doel mensen die moeilijk hun weg vinden in onze 

samenleving te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun 
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competenties. Zo kunnen zij als persoon sterker worden en volwaardig 

deelnemen aan de samenleving. Groep INTRO is actief in de vijf Vlaamse 

provincies en Brussel.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Als vrijwilliger kan je bij Groep INTRO Oost-Vlaanderen ingezet worden binnen 

onze sector 'vorming in de vrije tijd' in het kader van de partnerschappen die we 

hebben met instellingen Bijzondere Jeugdzorg, Rode Kruis Opvangcentra en 

OKAN-scholen (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers). Via vorming willen we 

deze doelgroepen laten kennismaken met het brede vrijetijdsaanbod van de 

regio en hun zelfredzaamheid vergroten op algemeen vlak. Ben je lid van een 

sportclub, een culturele organisatie, natuurvereniging, kookgroep, weet je veel 

i.v.m. een thema... en wil je je passie met onze jongeren delen, hen jouw passie 

mee laten beleven, dan ben je bij ons aan het juiste adres.     

Eventueel kan specifieke expertise ingezet worden in één van de modules binnen 

ons onderwijsproject 'iPOT' (persoonlijke ontwikkelingstraject). Heel praktisch 

zou het kunnen dat je een workshop schermen geeft aan een 8-tal anderstalige 

nieuwkomers op een maandagavond bij jou in de club om hun te laten 

kennismaken met jouw aanbod, maar even goed kan de spinnenspecialist van het 

Waasland bij ons in een vormingslokaal een uitleg geven over spinnen aan de 

jongeren van onze iPOT-klas. 

 

 

WGC De Vlier vzw 

Contactpersoon: Veerle Van Helsland 

Adres: Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 766 18 38 

E-mailadres: info@wgcdevlier.be 

 

Wijkgezondheidscentrum (WGC): eerstelijnsgezondheidszorg in forfetair systeem; 

enkel voor ingeschreven patiënten met ziekenfonds of OCMW-kaart; aanbod van 

artsen, kiné ,verpleging, dieetadvies, vroedvrouw, sociale en psychologische 

begeleiding in het centrum en thuis. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
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� vorming 

� vergoeding (verplaatsingsvergoeding voor vrijwilligers die niet in Sint-Niklaas 

wonen) 

 

Wij zoeken jou! 

We zoeken regelmatig enthousiaste vrijwilligers voor onthaal gecombineerd met 

kleine administratieve taken. Ben je sociaal geëngageerd, contactvaardig en kan 

je overweg met de pc, dan kan je terecht in ons wijkgezondheidscentrum. 

 

 

Buddywerking Vlaanderen, regio Waas en Dender in samenwerking met Op Stap 

Contactpersoon: Isabel Duchesne 

Adres: Ziekenzorg CM W&D, De Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 38 50 

E-mailadres: ziekenzorg.waasendender@cm.be  

 

Ziekenzorg CM organiseert samen met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg – 

De Drie Stromen – in de regio Waas en Dender een werking gericht op personen 

met psychische problemen die hun vrije tijd niet ingevuld krijgen. 

Voor mensen die psychisch niet goed in hun vel zitten, is het niet altijd 

eenvoudig om hun vrije tijd op een goede manier in te vullen. Indien dit zou 

kunnen samen met een vrijwilliger, dan lijkt de stap ineens weer kleiner. Als 

vrijwilliger geef je mensen met psychische kwetsbaarheid dus de kans om 

opnieuw volop in het leven te stappen en de eerste stappen te zetten om terug 

een sociaal netwerk op te bouwen. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vergoeding 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Vrijwilligers die samen met personen met psychische kwetsbaarheid op 

regelmatige basis een activiteit willen doen, bijvoorbeeld: mee naar een 

optreden gaan, een  terrasje doen of eens samen gaan wandelen… Wat op 

regelmatige basis betekent bepalen jullie samen, wij denken aan ongeveer om 

de 2 weken. In overleg kan dit ook iets meer of minder zijn. 

Als Op-Stap vrijwilliger volg je de verplichte basisvorming (2 avonden en 1 hele 

dag), je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan deze werking wil besteden, welke 
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activiteiten je samen wil doen en welke afstand je hiervoor kan en wil 

overbruggen. Wij zoeken dan naar een deelnemer die het beste bij jou past. 

Gezinsbond - afdeling Sint Niklaas 

Contactpersoon: Marleen Goeman 

Adres: Breedstraat 189, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0494 438 692 

E-mailadres: gezinsbondsint-niklaas@hotmail.com 

 

Landelijke vereniging die opkomt voor alle gezinnen. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

 

Wij zoeken jou! 

We zijn steeds op zoek naar losse medewerkers voor helpende hand tijdens 

activiteiten zoals tweedehandsbeurzen, ronddragen ledenblad, … Ook op zoek 

naar organisatorisch talent om activiteiten te plannen en uit te werken met 

medewerking van het bestuur. Tenslotte zijn wij ook op zoek naar 

geïnteresseerden om onze bestuursploeg verder uit te bouwen. 

Alles is onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed. WELKOM! 

 

 

Holebi9100 

Contactpersoon: Mireille De Dycke  

Telefoon: 0494 11 96 15 

E-mailadres: holebi9100@hotmail.com 

 

Wij zijn een holebi en transgender vereniging zonder leeftijdsbeperking. Met 

actieve leden van 17 tot 75 vertegenwoordigen we letterlijk elke leeftijdsklasse. 

We zijn al sinds 1998 actief in Sint-Niklaas, waarvan we reeds 5 jaar wekelijks 

café hebben (Café trouve). Daarnaast gaan we nog regelmatig op stap 

(wandeling, parkfeesten, zee, zwemmen, iets eten, …). 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 
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Wij zoeken jou! 

Gezien we voor en door holebi's en transgenders zijn, zoeken we ook wel mensen 

uit die groep, of met de nodige sympathie. 

Heb je wel wat organisatorisch talent en wil je regelmatig (of eenmalig) een 

leuke uitstap uitwerken (voor 10 a 15 mensen)? Je kan steeds op de nodige know 

how en ondersteuning rekenen, maar het is wel een pluspunt als je zelfstandig 

kan werken. 

 

 

Blijven Reizen 

Contactpersoon: Isabel Duchesne 

Adres: de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 38 50 

E-mailadres:  ziekenzorg.waasendender@cm.be 

 

Dankzij het gevarieerde vakantieaanbod van Ziekenzorg CM kunnen ook 

chronisch zieke of zorgbehoevende mensen op vakantie of bedevaart gaan. We 

organiseren binnen- en buitenlandse vakanties, bedevaarten, vakanties voor 

bijzondere doelgroepen en nog zo veel meer. Alleen met de inzet van vele 

vrijwilligers blijft dat haalbaar en betaalbaar. Daarom ben je meer dan welkom 

om jouw steentje bij te dragen tot het welslagen van onze vakanties. 

Onze vrijwilligers bieden, onder begeleiding van een verpleegkundige, hulp bij 

het wassen en aankleden van mensen en bij de maaltijden. Ze helpen mensen 

tijdens de activiteiten en luisteren actief naar mensen hun verhaal. Ze helpen 

ook mee het vakantieprogramma uitwerken en dit samen met de 

vakantieverantwoordelijken. 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vergoeding 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

We zijn dus op zoek naar mensen tussen 17 en 65 jaar die zich één week per jaar 

kunnen vrijmaken en bereid zijn mee te helpen bij het verzorgen en begeleiden 

van chronisch zieke of zorgbehoevende personen. 

Ziekenzorg CM W&D biedt zelf de nodige opleiding en ondersteuning. Op ons 

introductiemoment of tijdens een kennismakingsgesprek leer je onze 

vakantiewerking beter kennen.  
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Ben je verpleegkundige en wil je ook graag meehelpen aan onze vakanties (o.a. 

de verzorging plannen, verpleegkundige zorg geven, …) dan is jouw hulp ook van 

harte welkom in onze vakantiewerking. 

 

 

Bellissimo 

Contactpersoon: Dirk Hitchinson 

Adres: de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 38 50 

E-mailadres:  bellissimo.ziekenzorg@cm.be 

 

Heel wat zorgbehoevende, chronisch zieke of oudere personen hebben nood aan 

sociaal contact. Soms zijn er weinig familiale of andere contacten om deze nood 

te beantwoorden. Bellissimo probeert via telefoongesprekken tussen vrijwilligers 

en oudere personen deze nood in te vullen. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vergoeding 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die van thuis uit of vanuit een centraal 

contactpunt personen willen bellen. 

Wij verwachten dat je actief kunt luisteren, discreet bent en in staat om een fijne 

vertrouwensrelatie op te bouwen. 

Je kan rekenen op een basisopleiding en regelmatige samenkomsten met andere 

vrijwilligers waar je ervaringen kan uitwisselen of jezelf kunt verrijken. Met al je 

vragen kan je terecht bij de coördinator en je kosten worden vergoed. 

 

 

HuisvandeMens Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Katja Veraert 

Adres: Stationsplein 22, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 777 20 87 

E-mailadres: sintniklaas@demens.nu 

Website: www.demens.nu 
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HuisvandeMens verzorgt vrijzinnig humanistische plechtigheden rond 

scharniermomenten in het leven, zoals geboorte, huwelijk, uitvaart…  

Ook bij ingrijpende verandering in het leven verlenen medewerkers van het 

HuisvandeMens morele bijstand: met aanwezigheid mensen even op adem laten 

komen, door hen een luisterend oor aan te bieden en een klankbord te zijn.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Vrijwilligerswerk bij het huisvandeMens staat garant voor boeiende 

ontmoetingen, gerichte coaching en oprechte waardering! 

- Je versterkt het team ‘vrijzinnig humanistische begeleiding’: ondersteunende 

gesprekken met mensen die er nood aan hebben. Je bent empathisch en 

discreet en hebt een open houding.  

- Je helpt bij ‘vrijzinnig humanistische plechtigheden’: Je hebt gesprekken met 

mensen, schrijf je teksten en/of verzorg je zelf de toespraak op een vrijzinnig 

humanistische plechtigheid. 

- Je informeert en helpt bij vragen rond het levenseinde 

- Je  hebt organisatorisch talent om activiteiten te plannen en uit te werken 

rond vrijzinnig humanistische thema’s.  

- Herken jij jezelf in één van deze profielen of heb je nog andere talenten, 

kijken we graag uit naar jouw komst! 

 

 

Wereldhuis Bonangana vzw 

Contactpersoon: Guido Menten 

Adres: Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03-778 06 53 

E-mailadres:  bonangana@gmail.com 

 

De naam Bonangana verwijst naar 'het-open-staan' voor iedereen en anderzijds 

betekent het 'je moet het meemaken, zien, voelen, smaken'.  De vereniging heeft 

dan ook als doel ontmoetingsmogelijkheden en interculturele uitwisseling te 

organiseren tussen gemeenschappen van diverse etnisch-culturele achtergrond.  

Iedereen is van harte welkom ! 
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Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zoeken gemotiveerde vrijwilligers om Nederlandse les te geven aan 

anderstaligen en/of huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen van het lager 

onderwijs en/of om activiteiten te organiseren voor onze cursisten.  Je kiest zelf 

wat voor u van toepassing kan zijn. 

 

 

Bond Moyson, Fit&Well2DAY 

Contactpersoon: Lara Steenwegen 

Adres: Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde 

Telefoon: 09 333 57 22 

E-mailadres:  fit@bondmoyson.be 

 

De dienst gezondheidsbevordering (Fit&Well2DAY) informeert over actuele en/of 

belangrijke gezondheidsthema’s en probeert mensen bewust te maken van het 

belang van een goede gezondheid. De zelfredzaamheid van de burger en diens 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en die van de anderen staan 

daarbij centraal. Behalve vormingen organiseren en informatie geven, wil de 

dienst gezondheidspromotie en –bevordering leden en potentiële leden via een 

uitgebreid, kwaliteitsvol en betaalbaar activiteitenaanbod concrete handvaten 

aanreiken om gezonder te leven. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Ben jij een geboren lesgever ? Bij Bond Moyson en de socio-culturele vzw’s 

zoeken we vrijwilligers die in onze afdelingen/clubs een vorming of workshop 

willen geven rond gezondheid. De pakketten zijn op voorraad en er zijn 

regelmatig opleidingen. Je hebt, als vrijwilliger geen medische achtergrond 

nodig. We pakken immers geen persoonlijke problemen aan, maar leren mensen 

op een gezonde manier door het leven te gaan. Je geeft aan je publiek praktische 

tips die ze in het dagdagelijkse leven kunnen gebruiken. 
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vzw Thuishulp - Reddie Teddy Consultatiebureaus 

Contactpersoon: Tine Depoorter 

Adres: Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde 

Telefoon: 09 333 57 26 

E-mailadres: tine.depoorter@bondmoyson.be  en 

consultatiebureaus.bmovl@bondmoyson.be 

 

Reddie Teddy organiseert in samenwerking met Kind en Gezin zittingen in haar 

consultatiebureaus op 16 verschillende locaties in Oost–Vlaanderen, waarvan 

één in de Kazernestraat 35 te Sint-Niklaas. Tijdens onze consultaties volgt een 

ervaren team bestaande uit een (kinder)arts, verpleegkundige en vrijwillige 

onthaalmedewerker samen met de ouders de ontwikkeling van de baby op de 

voet. 

De evolutie in gewicht en groei wordt gemeten, vaccinaties toegediend en 

aandacht besteed aan de reacties, reflexen, motoriek en gehoor. Ouders kunnen 

hier terecht met hun medische vragen, alsook voor praktisch advies rond voeding 

en de algemene ontwikkeling. Samen met de arts en verpleegkundige loodst de 

onthaalmedewerker de baby’s vlot en veilig door de eerste levensjaren. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

 

Wij zoeken jou! 

Onze vrijwillige onthaalmedewerkers zorgen voor een warm onthaal van de 

ouders en hun kinderen. Ze vormen de onmisbare spil van het consultatiebureau 

en leiden 

het verloop van de zitting in goede banen: ze wegen en meten de kindjes, 

informeren de ouders over de werking van het consultatiebureau, delen 

geschenkjes uit aan alle nieuwe gezichtjes, werken nauw samen met de arts en 

verpleegkundige, nemen actief deel aan teamvergaderingen en vormingen. 

Zittingen zijn er op verschillende momenten in de week, zowel 's morgens, 's 

namiddags als 's avonds. Je engagement bepaal je volledig zelf!  

Hiernaast of aanvullend bij dit takenpakket zoeken wij ook steeds 

enthousiastelingen met een groot hart voor kinderen en/of interesse in de 

begeleiding en ondersteuning van jonge ouders. De mogelijkheden zijn talrijk: 

voorlezen, een helpende hand bieden bij spelnamiddagen en 
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ontmoetingsmomenten tussen ouders, … Samen zoeken we naar de perfecte 

match tussen ons aanbod en jouw talent. 

 

 

BOKS vzw (Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een 

Stofwisselingsziekte) 

Contactpersoon: Lut De Baere  

Adres: Alice. Nahonlaan 7, 9120 Melsele 

Telefoon: 0498 70 15 03  

E-mailadres: lut@boks.be  

 

BOKS vzw = Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een 

Stofwisselingsziekte. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� verzekering rechtsbijstand 

� vorming, indien nodig 

� vergoeding (gemaakte onkosten in functie van vrijwilliger/activiteit) 

 

We zoeken jou! 

Ons secretariaat is gevestigd in Beveren-Waas. Dit is ook het kloppend hart van 

de vereniging, van waaruit alles start. Uiteraard brengt dit administratief en 

praktisch werk met zich mee. Hierbij zouden we uw hulp kunnen gebruiken 

 

 

Afvalintercommunale MIWA 

Contactpersoon: Nele De Blieck  

Adres: Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 780 68 66  

E-mailadres: sensibilisering@miwa.be  

 

MIWA is de afvalintercommunale voor de regio Midden-Waasland (Sint-Gillis-

Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster). De Kerntaken van MIWA 

zij: 

- de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk afval 

- de uitbating van recyclageparken 

- communicatie en sensibilisering over afval 
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Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� vorming 

� vergoeding  

We zoeken jou! 

MIWA is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Werk je graag met kinderen, 

jongeren en/of volwassenen? Wil je mee helpen om het brede publiek te 

informeren over afval en aanverwante thema’s? Spreekt de functie bedrijfsgids, 

medewerker sensibiliserende acties of medewerker reizende infostand jou aan? 

Contacteer ons en we bekijken wat mogelijk is. 

 

 

Het Veer 

Contactpersoon: Leen Janssens 

Adres: Kazernestraat 35a, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 02 54 

E-mailadres: opvoedsters.kdv@hetveer.be 

Website: www.hetveer.be 

 

Het Veer is een centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen. 

Twee diensten werken samen onder één dak: een Therapeutisch 

Kinderdagverblijf en een Centrum voor Ambulante Revalidatie. Het 

Therapeutisch Kinderdagverblijf is een kinderdagverblijf voor kinderen met een 

handicap. In het Centrum voor Ambulante Revalidatie kan men terecht voor 

interdisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met 

ontwikkelingsstoornissen. We organiseren ook onderzoek en behandeling van 

volwassenen met een auditieve stoornis.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� verzekering schade aan het voertuig bij ongevallen 

 

Wij zoeken jou!  

Zowel in het Centrum voor Ambulante Revalidatie als in het Therapeutisch 

Kinderdagverblijf zijn vrijwilligers welkom ter ondersteuning van onze 

vervoersdienst. Samen met de chauffeur begeleidt de vrijwilliger de kinderen 

tijdens de rit van en naar Het Veer. De vrijwilliger zorgt ervoor dat deze ritten op 

een veilige, rustige en aangename manier verlopen.  
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Naast ondersteuning van onze vervoersdienst doen we ook beroep op 

vrijwilligers voor het begeleiden van activiteiten zoals zwemmen, wandelen, 

paardrijden, …  

Wij verwachten van onze vrijwilligers stiptheid, een goed voorkomen en een 

uitgesproken enthousiasme om met onze kinderen te werken. Kan u zich een 

paar uurtjes per week vrij maken, neem dan contact op met onze 

vrijwilligerscoördinator.  

 

 

Pro Mente vzw 

Contactpersoon: Nicole d'Hooghe 

Adres: Hazewindstraat 41, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 766 67 09 

E-mailadres: team@promente.be 

 

Pro Mente vzw organiseert in de regio Waasland en Dendermonde "zorg in de 

samenleving" voor mensen met langdurige psychiatrische kwetsbaarheid: 

- Beschut Wonen: begeleiding gekoppeld aan een verblijf in één van de Pro 

Mente groepswoningen te Sint-Niklaas of in Dendermonde 

- Begeleiding aan huis: in Sint-Niklaas en in Dendermonde 

- Dagactiviteiten: op het vlak van werken, ontmoeten, leren en recreëren te 

Sint-Niklaas en te Dendermonde 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

We zoeken vrijwilligers die mensen met psychiatrische kwetsbaarheid voor even 

of langer helpen met boodschappen halen, was en strijk doen, een bezoek 

afleggen of uitstapje maken naar de markt, samen in de tuin werken. Draag 

positief bij tot het doorbreken van het nog te vaak aanwezige stigmatiserende 

beeld over mensen met een psychische beperking. 

 

 

CM Ziekenzorg Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Julien Andries 

Adres: Bredadreef 12, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 776 95 35 
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E-mailadres: julien.andries@skynet.be 

 

CM Ziekenzorg organiseert activiteiten van diverse aard zoals 

vormingsnamiddagen, uitstappen, dagreizen en integratieactiviteiten, bezoeken 

aan musea aangepast aan de mogelijkheden en interesses van de leden. Op deze 

activiteiten staan ontspanning, ontmoeting en informatie centraal.  

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Wij vragen vrijwilligers met een luisterend oor voor hulp tijdens één van onze 

activiteiten. Ben je iemand die graag organiseert? Dan ben je de ideale helper 

voor ontmoetingen en uitstappen. 

Wij zoeken ook vrijwilligers die willen meewerken aan de verdere uitbouw van 

onze beweging door het opnemen van een taak binnen het team van de 

bestuursploeg.  

 

 

Dagcentrum Sint-Niklaas vzw 

Contactpersoon: Anne Van Laere 

Adres: Onze-Lieve-Vrouwplein 31, Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 776 03 86  

E-mailadres: info@dagcentrum.be 

 

Dagcentrum Sint-Niklaas vzw biedt dagbesteding (allerlei activiteiten) aan 

volwassenen met een verstandelijke en/of eventueel bijkomende beperking. De 

activiteiten vinden plaats in groep of individueel, binnen het Dagcentrum, maar 

ook daarbuiten. De verscheidenheid van het aanbod maakt dat voor iedereen een 

individueel en uniek programma op maat wordt opgesteld om optimaal tegemoet 

te kunnen komen aan zijn of haar vragen. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� andere 
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Wij zoeken jou! 

Dagcentrum Sint-Niklaas vzw biedt dagbesteding aan volwassenen met een 

verstandelijke en/of eventueel bijkomende beperking. We kunnen helpende 

handen gebruiken bij de activiteiten (sport, marktbezoek,…), maar ook in de 

ondersteunende diensten (tuinwerk, schilderen,…) Wil jij je nuttig en 

gewaardeerd voelen, jezelf verder ontplooien en onze organisatie ondersteunen? 

Wij gaan samen op zoek naar een opdracht en context die voor jou gepast is. 

 

 

Vesta vzw 

Contactpersoon: Hilde Wauters 

Adres:  Patershoek 4, 9111 Belsele 

Telefoon: 03 780 95 40 

E-mailadres: hilde.wauters@vesta-tnw.com 

 

Vesta vzw ondersteunt personen met een beperking samen met hun familie én 

netwerk bij het maximaliseren van hun levenskwaliteit. Deze ondersteuning 

wordt ambulant of residentieel geboden. Campus Patershoek telt vijf 

leefgroepen, gebouwen voor dagbesteding, een snoezeltuin, …. Campus 

Hadeywch telt twee leefgroepen en bevindt zich middenin een woonwijk. 

Daarnaast zijn er nog enkele cliënten die, alleen of samen, in een eigen woning 

wonen. Afhankelijk van de individuele noden en mogelijkheden van de bewoner 

wordt er meer of minder begeleiding georganiseerd. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� gratis maaltijd, tussenkomst in de onkosten, bijdrage in de vervoersonkosten 

 

Wij zoeken jou! 

Vrijwilligers zijn voor elke organisatie en voor de bewoners een enorme 

meerwaarde. Momenteel werken er een 10-tal vrijwilligers in Vesta. Heb je zin 

om deze te vergezellen?  

Vrijwilligers in Vesta kunnen…  

- Wandelen met bewoners 

- Activiteiten doen met bewoners 

- Uitstappen begeleiden 

- De tuin helpen onderhouden 

- Meewerken in de wasserij of bij de technische dienst 

- Helpen bij het paardenproject 
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- Helpen bij jaarlijkse activiteiten 

- … 

Kortom, heb je een uur, een dag, … de tijd en wil je deze op een leuke manier 

vullen, neem dan zeker contact op met onze organisatie.  

 

 

vzw Thuishulp - Minder mobielen vervoerdienst B-Mobiel 

Contactpersoon: Ann Van Couwenberghe 

Adres:  Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 09 333 55 00 

E-mailadres:  bmobiel.bmovl@bondmoyson.be 

 

B-Mobiel biedt zittend vervoer met begeleiding en toezicht aan voor minder 

mobiele mensen met een beperkt inkomen. Zwaar hulpbehoevenden en kinderen 

jonger dan 12 jaar voorzien zelf in een extra begeleider die hen helpt. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Als B-Mobielvrijwilliger vervoer je en begeleid je mensen naar de dokter, het 

ziekenhuis, familie, of hun vrijetijdsactiviteit. Je signaleert opmerkingen, klachten 

en noden van cliënten zodat we hen nog beter kunnen helpen. De 

regiocoördinator is het aanspreekpunt voor al jouw vragen en coacht jou zodat je 

optimaal kan functioneren. De regiocoördinator regelt alle afspraken, en houdt 

daarbij rekening met jouw mogelijkheden en beschikbaarheid. 

 

 

VFG Oost-Vlaanderen 

Contactpersoon: Jan Oste 

Adres:  Tramstraat 69 - 9052 Zwijnaarde 

Telefoon: 09 333 58 13  

E-mailadres: jan.oste@bondmoyson.be 

 

VFG Oost-Vlaanderen is een vrijetijdsorganisatie voor personen met een 

beperking. Jaarlijks bieden we een vrijetijdsaanbod aan dat bestaat uit reizen, 

kampen, daguitstappen en activiteiten georganiseerd door het secretariaat. 
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Daarnaast hebben we ook in verschillende steden en gemeenten actieve 

afdelingen die zelf een aanbod voorzien. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

VFG Oost-Vlaanderen is ten alle tijden op zoek naar nieuwe vrijwilligers om mee 

de werking te ondersteunen. We bieden tal van taken aan, gaande van 

reisbegeleiding in binnen- en buitenland tot ondersteuning op daguitstappen en 

activiteiten. Of ga je liever dicht bij huis aan de slag? Nieuwe krachten zijn altijd 

welkom om onze lokale werkingen te ondersteunen of verder uit te bouwen. 

 

 

KVG afdeling Sint-Niklaas (Katholieke Vereniging Gehandicapten) 

Contactpersoon:  Julien Pietrala 

Adres:  Van Riebeecklaan 14 4562 AL Hulst 

Telefoon:  0031 114 850 900 

E-mailadres: julien@pietrala.eu 

 

KVG Sint-Niklaas is een vereniging van en voor personen met een beperking.  

Via ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten zorgt KVG voor het nodige plezier 

en sociaal contact. Boeiende infomomenten en vormingen maken onze leden en 

hun familie sterker.  

KVG behartigt de belangen van mensen met een beperking en wil hun stem laten 

horen in het beleid. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Onze vrijwilligers zeggen het zelf. Vrijwilligerswerk is verslavend. Je ontmoet 

nieuwe mensen. Je leert veel bij. Er wordt veel gelachen. Kortom, er gaat een 

deur voor je open. Wil jij plezante activiteiten organiseren voor onze leden? Wil 

je de schouders zetten onder infomomenten en lotgenotencontact? Er is voor elk 

wat wils. Heb je zelf een voorstel of talent? Laat je zeker horen! We bekijken 

samen wat het best bij jou past en wat je haalbaar vindt. 
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Katholieke Vereniging Gehandicapten – KVG Sinaai    

Contactpersoon: André Geerinck  

Adres: Kernemelkstraat 63, 9112 Sinaai 

Telefoon: 03 772 37 11 

E-mailadres: geerinck.andre@skynet.be 

 

KVG is een socio-culturele vereniging voor alle personen met een beperking en 

hun omgeving.  

Zij wordt gedragen door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder 

beperking.  

Zij biedt haar leden ontmoeting, vorming, cultuur en informatie aan.  

Erbij horen kan al, het smaakt naar meer en jijzelf beseft wellicht dat mensen 

met een beperking in de eerste plaats mensen zijn! 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Een vrijwilliger die: 

- een luisterend oor heeft voor de medemens, ongeacht zijn of haar 

beperkingen. 

- een team wil vormen, ieder brengt en geeft het beste van zichzelf. Denk 

eraan: achter de schermen, voor en na de activiteiten wordt het meeste 

werk verricht. Je kan vrienden maken ongeacht hun afkomst, geaardheid, 

religie. 

- de leden met een beperkte mobiliteit wilt ophalen en terugbrengen  

- zich wil ontplooien in de integratiegedachte, ieder mens is evenwaardig!  

 

 

Welzijnsdienst Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Gwendoline De Vogel 

Adres: Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 37 26 

E-mailadres: gwendoline.devogel@sint-niklaas.be 

 

De welzijnsdienst van stad Sint-Niklaas werkt met verschillende doelgroepen, 

onder andere personen met een beperking en senioren. Voor activiteiten en 

projecten met deze doelgroepen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. 
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Wij bieden aan: 

� Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� Verzekering lichamelijke ongevallen 

� Vorming 

� Vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Voor de volgende projecten zijn wij op zoek naar vrijwilligers: 

- Vervoer personen met een beperking: chauffeurs voor het Rode Kruis van 

Sint-Niklaas, vervoer met een aangepaste wagen bij uitstapjes, bezoekjes 

en zo meer. 

- Clubhuizen: hulp in de cafetaria, activiteiten voor de bezoekers mee 

helpen organiseren. 

- Huisbezoeken 80-plussers: op bezoek gaan bij de ouderen van Sint-

Niklaas, seniorengids overhandigen.  

 

 

De Klokke vzw 

Contactpersoon: Ine Spiessens 

Adres: Abingdonstraat 101, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 766 12 50 

E-mailadres: vrijwilliger@deklokke.be 

 

De Klokke vzw is een organisatie die kwalitatieve woonondersteuning biedt aan 

volwassenen met een beperking. Dit kan zowel in eigen voorziening met 24 op 

24 permanentie, als bij de mensen thuis. Op maat van ontwikkeling en noden en 

samen met het netwerk, wordt een traject uitgestippeld om de plannen en 

wensen van de bewoners alle kansen te geven. 

 

Wij bieden aan: 

� Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� Vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en voel je je geroepen om je eigen 

levenservaring en talenten te delen met De Klokke en haar cliënten? Dan is 

vrijwilligerswerk in De Klokke iets voor jou! Samen met een bewoner een 

fietstocht maken, koekjes bakken en winkelen, een cliënt wegwijs maken op het 

internet, maar ook activiteiten in groep zoals een bezoek aan een pretpark of aan 

de wekelijkse markt op donderdag zijn mogelijk. De Klokke heeft ook een grote 

tuin en we kunnen altijd iemand gebruiken die groene vingers heeft om deze te 
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helpen onderhouden. We zoeken ook nog iemand die graag met de digitale en/ 

of met sociale media (o.a.  Facebook) werkt. Dus zowel individueel, groepsgericht 

als praktisch vrijwilligerswerk zijn bespreekbaar 
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Cultuur 
 

 

vzw ’t Ey muziekclub 

Contactpersoon: Dirk Van der Speeten 

Adres: Koutermolenstraat 6b, 9111 Belsele 

Telefoon: 03 772 11 93 - 0497 35 46 94 

E-mailadres: tey@skynet.be 

 

’t Ey is een muziekclub met aandacht voor kwetsbare muziek. We zijn nationaal 

en internationaal gerenommeerd voor onze folkconcerten, maar dat wil niet 

zeggen dat andere genres zoals elektronica, americana, klassiek of wereldmuziek 

niet aan bod komen. We hebben een klein podium dat we op een grootse manier 

willen invullen. We realiseren dit met één voltijdse en één deeltijdse 

tewerkstelling maar vooral met tientallen vrijwilligers. Meestal zijn we enkel 

toegankelijk met een lidkaart. Ook organiseren we tentoonstellingen en 

workshops en zijn we de enige muziekclub in Vlaanderen met een eigen orkest: 

de ‘Fanteyfare’. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming: geen, maar wie z’n ogen open houdt, steekt heel wat op. 

� vergoeding: geen geld, maar in ’t Ey komt niemand om van honger en/of dorst 

 

Wij zoeken jou! 

Kan je ook genieten van een geslaagde organisatie waarna de bloemekes naar 

jou gegooid worden door muzikant (artiest) én publiek? Dan kan je in muziekclub 

’t Ey terecht. Onze eigenzinnige muziekclub programmeert wekelijks boeiende 

activiteiten en zoekt héél actief naar mensen die op een constructieve manier 

mee willen helpen om die goeie concerten te organiseren. In ons 

vrijwilligerswerkaanbod zit:  

- Poetsen 

- Tappen 

- Koken 

- Administratie 

- Onderhoud van de infrastructuur 

- Licht- en geluidstechniek 

- Tuinonderhoud 

- Klussen 
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Voor onszelf hebben we een afsprakennota opgesteld die je met plezier wordt 

opgestuurd. 

 

 

Pasar Waas en Dender (Pasar vzw)     

Contactpersoon: Jeroen Claeys 

Adres: Nieuwstraat 18A, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0496 27 60 61 

E-mailadres: Jeroen.claeys@pasar.be  

Website: www.pasar.be  www.facebook.com/PasarOostVlaanderen  

Pasar is een socio-culturele vereniging. We willen zoveel mogelijk mensen 

motiveren en kansen bieden om samen de vrije tijd die besteed wordt aan 

recreatie en toerisme, waardevol in te vullen. 

In Sint-Niklaas zijn er al tal van afdelingen actief: Pasar Belsele, Pasar Sint-

Niklaas, Pasar Nieuwkerken, Kampeerclub Sint-Niklaas, Kampeerclub Waasland, 

motorhomeclub De Zwervers Waas en Dender, Fotovisie.be, GPS Waas en Dender, 

Sintur9100 Pasar, Actief Waas, Wase Fietsers, JongPasar.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming en informatieve bijeenkomsten 

� uitstap en feest voor vrijwilligers 

� ondersteuning via vrijwilligerswebsite,persoonlijk contact, vrijwilligersblad 

 

Wij zoeken jou! 

Geen vereniging zonder vrijwilligers. Iedereen die onze missie ondersteunt en 

‘goesting’ krijgt om mee te werken is welkom.je kan zelf een hoop plezier 

beleven aan het voorbereiden en organiseren van een activiteit voor 

verschillende doelgroepen of aan de uitbouw en onderstuening van de 

vereniging. Uniek aan Pasar is dat je als verijwilliger heel wat mogelijkheden 

hebt om je eigen interesse of talenten als hobby uit te werken… beinnen de 

werking van de vereniging. We streven naar een ‘engagement op maat’, afhangke 
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Fietsersbond, afdeling Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Paul De Meester 

Adres: Eksterstraat 2, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0487 90 54 70 

E-mailadres: fietsersbondsintniklaas@gmail.com 

Website: www.fietsersbond.be/sint-niklaas 

 

De Fietsersbond streeft ernaar om het aanspreekpunt en de belangrijkste stem te 

zijn op het vlak van fietsbeleid en fietsgebruik. 

De plaatselijke afdeling werkt samen met het stadsbestuur om het fietsbeleid 

kritisch te volgen en suggesties te geven over onder meer de fietsinfrastructuur. 

Tijdens een jaarlijkse uitstap maken we kennis met initiatieven die deze 

doelstellingen in Vlaanderen helpen verwezenlijken. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� vorming 

� andere: rechtsbijstandverzekering 

 

 

Wij zoeken jou! 

We zoeken jou want ook jij bent overtuigd dat fietsen de ideale manier is om je 

te verplaatsen, zeker binnen het grondgebied van onze stad.  

Je wilt je inzetten om te streven naar betere fietspaden, goede fietsenstallingen 

en veilig verkeer (zowel voor de fietsers als voor de andere weggebruikers).  

Je wilt deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers die kritisch 

samenwerkt met de stad om dat te realiseren.  

Je komt naar onze samenkomsten of je levert ons ‘munitie’ in onze strijd. Jij bent 

immers een ervaringsdeskundige wat dagelijkse fietsverplaatsingen betreft. 

Ook wie niet graag vergadert, kan ons als vrijwilliger helpen (met praktische 

taken). 

We hopen je te mogen verwelkomen als medewerker. 

 

 

Femma  

Contactpersoon: Lieve De Munck  

Adres: Nieuwstraat 18A, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0472 50 85 28 

E-mailadres: lieve.demunck@femma.be  
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Femma is één van de grootste vrouwenbewegingen in Vlaanderen. Geëngageerde 

vrijwilligers maken en dragen onze organisatie. Femma, dat zijn vrouwen die 

bewegen! We organiseren op afdelingsniveau en regionaal niveau een grote 

waaier van activiteiten. De Sint-Niklase afdelingen zijn: Femma Nieuwkerken, 

Femma St. Niklaas Centrum, Femma Sint-Niklaas, Femma Tereken, Femma 

Belsele 

Avontuurlijk, creatief, culinair, confronterend, reizend, genietend… Voor ieder wat 

wils. Ontmoeting staat centraal. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� verzekering rechtsbijstand 

� vorming: kadervorming provinciaal en per regio 

 

Wij zoeken jou! 

Wil je je graag engageren op lange termijn of wil je eerder sporadisch 

inspringen? Ben je iemand die graag achter de schermen helpt? Of heb je altijd al 

die ene activiteit willen organiseren? Bij Femma staat de deur open voor alle 

vrouwen. 

Je komt in contact met andere vrouwen, kan activiteiten zelf organiseren en 

bouwt je sociaal netwerk verder uit in een lokale groep of afdeling.  

 

 

Concertzaal De Casino 

Contactpersoon: Piet Breda 

Adres: Stationsstraat 104, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 776 11 98 

E-mailadres: info@decasino.be 

 

De Casino vzw is een muziekclub in hartje Waasland. Naast populaire acts zoals 

Admiral Freebee, Hooverphonic of Novastar kan je er ook genieten van een 

geweldig Jazz aanbod en krijgt ook Wereldmuziek een prominente plaats. 

Jaarlijks organiseert De Casino (en een gigantische groep vrijwilligers) de 

concerten tijdens Villa Pace op de castrohof. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
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� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

De Casino zoekt losse medewerkers die de handen uit de mouwen willen steken 

tijdens de concerten (techniek, publiekswerking, promotie, catering…). De return: 

vrijwilligersvergoedingen, concerttickets, t-shirts, lekkers uit onze keuken, de 

humor en misschien een oogstrelend, intelligent lief! Hou je van live muziek? Wil 

je een engagement opnemen? Wil je deel uit maken van een hechte, dynamische 

ploeg? Neem dan contact met Piet Breda op. 

 

 

Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas 

Contactpersoon: Luc De Backer 

Adres: p/a Luccastraat 14, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 776 88 34 

E-mailadres: luc.g.debacker@telenet.be 

 

De vereniging houdt zich bezig met het ontsluiten van genealogische informatie 

van het Land van Waas. We zijn de regionale afdeling van de vzw Familiekunde 

Vlaanderen. Jaarlijks geven we een nieuwe publicatie uit met alle bewerkingen 

gemaakt door onze leden en voor onze leden. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 

Wij zoeken jou! 

Wens je mee te helpen met het indexeren van bidprentjes of rouwbrieven? Het 

indexeren van gegevens uit de parochieregisters en burgerlijke stand van het 

Land van Waas. Geef je dan op als vrijwilliger. Het werk kan thuis gebeuren op de 

computer in excel of een genealogisch programma. De medewerkers krijgen als 

vergoeding een gratis exemplaar van de publicatie (electronisch) en eenmaal per 

jaar een etentje, samen met de bestuursleden en al de vrijwilligers van het 

afgelopen jaar. 
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Huis van de Sint 

Contactpersoon: Geert Van den Hende 

Adres: Sint-Gillisbaan 83, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0479 747 917 

E-mailadres: geert.vandenhende@sngvlaanderen.org 

 

Het Huis van de Sint staat uiteraard in zijn eigen stad Sint-Niklaas. In de periode 

dat hij in ons land verblijft, woont en werkt Sinterklaas in een mooi, groot huis in 

het hart van de stad. 

Een bezoek aan het Huis geeft je een unieke kijk op het dagelijks leven van 

Sinterklaas. Waar slaapt de Sint? Wanneer en wat eet de Sint? Heeft hij een 

ligbad of een douche? Kijkt hij ’s avonds naar tv? Draagt hij dan een kamerjas? 

En hoe zit het met al die Zwarte Pieten? Wonen die daar ook en kunnen zij daar 

oefenen voor de grote dag? Sinterklaas nodigt alle kinderen uit in zijn Huis om 

het antwoord op al deze vragen zelf te komen ontdekken. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Sinterklaas zoekt nog enthousiaste medewerkers voor het Huis van de Sint. Je 

bent of wordt 18 jaar; je kan uitstekend met kinderen om; Je hebt een gezonde 

en aanstekelijke portie energie en enthousiasme; Je kan je perfect inleven in de 

sinterklaasgedachte, een zwarte pietenkostuum aantrekken zie je als een 

bijhorend iets; Je kan je gedurende de sint-periode (12 november tot 6 december) 

even vrijmaken om als Zwarte Piet een handje toe te steken. Je bent bereid om 

tegen een vrijwilligersvergoeding Sinterklaas te helpen. Wil je zelf Piet zijn? Ken 

je iemand die geknipt is voor de job? Sinterklaas zal jullie dankbaar zijn! 

 

 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het land van Waas 

Contactpersoon: Chris de Beer 

Telefoon: 03 776 02 00 

E-mailadres: info@kokw.be 

 



34 

 

KOKW is een aloude vereniging (1861) in het kader van de lokale geschiedenis 

en erfgoed. Het Huis Janssens (in de Zamanstraat - oud museum) huisvest de 

maatschappelijke zetel. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

wij zoeken extra versterking voor verschillende taken binnen de werking: 

inventarisatie, ondersteuning van de bibliotheek en documentatiecentrum. De 

groep is een dertig man sterk, en er heerst een aangename sfeer. 

 

 

vtbKultuur Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Willy Toté - Geert Wilssens 

Adres: Colmarstraat 6, 9100 Sint-Niklaas -  Houten Schoen 62, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 776 87 43 en 03 777 64 89 

E-mailadres: willy_tote@hotmail.com  - geert_wilssens@telenet.be 

 

Wij organiseren allerlei culturele activiteiten, waaronder diavoordrachten, 

museumbezoeken, kunstenaarsbezoeken, stadsbezoeken, wandelingen, 

fietstochten… 

Musica Furiosa, onze onderafdeling, organiseert het bijwonen van prestigieuze 

concerten klassieke muziek in verschillende concertzalen van het land zoals: 

Bozar in Brussel, De Singel in Antwerpen, De Bijloke in Gent en het 

concertgebouw in Brugge.  

We nemen ook deel aan de activiteiten van vtbkultuur nationaal. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou!   

Als vrijwilliger kan je bij ons een uitstap naar een concertzaal organiseren, 

nieuwsbrieven opstellen, programma’s maken over dat concert, wat uitleg geven 

op de bus over dat concert, 

Inschrijvingen noteren en vergaderingen organiseren. 
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Reuzengilde Sint-Nicolaas  

Contactpersoon: Dirk De Craecker 

Adres: Antwerpsesteenweg 49, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0496-21 67 04 

E-mailadres: flipper@skynet.be  

 

Met veel energie en enthousiasme slaagden de sympathisanten erin om 

voldoende sterke schouders te vinden die de stadsreuzen terug kunnen dragen. 

De vereniging staat in om de zeven reuzen van de Stad Sint-Niklaas terug in het 

straatbeeld te brengen tijdens de festiviteiten zoals Sint in de Stad, IJsberenduik, 

Vredefeesten… en ook buiten Sint-Niklaas bij culturele activiteiten. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Wil je ook de reuzen helpen dragen en deelnemen aan allerlei culturele 

activiteiten, gelieve contact op te nemen met Dirk De Craecker,Reuzengilde Sint-

Nicolaas. 

 

 

Koninklijke Toneelvereniging Sint-Genesius vzw 

Contactpersoon: Erik De Lathouwer 

Adres: Nieuwstraat 21C bus 301, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0474 44 68 60 

E-mailadres:  erik.de.lathouwer@telenet.be 

Website: www.sint-genesius.be 

 

K.T.Sint-Genesius brengt in het kader van het georganiseerde amateurtheater in 

Vlaanderen twee tot drie theaterproducties per jaar tot stand. De vereniging 

bestaat uit acteurs, medewerkers achter de schermen, leden en ereleden en 

wordt geleid door een raad van bestuur. De voorstellingen vinden plaats in het 

Museumtheater van Sint-Niklaas. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 
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Wij zoeken jou! 

Een theatervoorstelling is het resultaat van een intense samenwerking tussen 

regisseur, acteurs en heel wat mensen die werken achter de schermen. Het is een 

unieke ervaring om in groep een theaterproductie te maken. Wil jij dit ook 

ervaren en als vrijwilliger meewerken binnen onze toneelvereniging neem dan 

contact met ons op. 

 

 

Bohemian Productions vzw 

Contactpersoon: Jeffrey De Block 

Adres: Destelwijk 39, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0479 75 21 02 

E-mailadres:  info@bohemianproductions.be of jeffreydeblock@telenet.be 

 

Bohemian Productions is een musicalgezelschap dat jaarlijks minstens 1 

productie brengt in de stadsschouwburg of in KC De Vlasbloem. Ons gezelschap 

won twee keer de Vlaamse Musicalprijs voor "beste amateurmusical". We kiezen 

musicals met een sterk verhaal en schuwen een eigenzinnige interpretatie of 

minder bekende titel niet. In het verleden stonden o.a. Evita, RENT, The Wild 

Party en Jekyll & Hyde op het programma. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Kwaliteit brengen met een doordachte artistieke visie en werken in een 

gezellige, menselijke sfeer. Dat is het uitgangspunt van Bohemian Productions. 

Wij zijn geen vast gezelschap, waardoor de deur voor nieuwe mensen altijd open 

staat. Wil je ervaren hoeveel plezier het geeft om als zanger, muzikant, 

medewerker achter de schermen mee te werken aan een musical? Meld je dan nu 

aan en maak deel uit van een fris, jong, vooruitstrevend musicalgezelschap! Info: 

www.bohemianproductions.be 
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VIVA-SVV vzw Oost-Vlaanderen 

Contactpersoon: Kathleen Roegies 

Adres: Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde 

Telefoon: 09 333 58 08 

E-mailadres: katleen.roegies@bondmoyson.be 

 

VIVA-SVV wil dat vrouwen zich goed in hun vel voelen. Op een eigentijdse en 

laagdrempelige manier brengt socialistische vrouwenvereniging VIVA-SVV 

vrouwen samen rond thema's als gezondheid, gezin en gelijke kansen. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 

Wij zoeken jou! 

Wil je net dat ietsje meer? Je hebt wat tijd en je wilt deze graag boeiend 

invullen?  

Onze plaatselijke afdelingen: 

Belsele: Hilda De Koninck, Heidebloemstraat 115 B, 9100 Sint Niklaas 03 778 18 

48 

Sint Niklaas: Annie Goeman, Bellestraat 90 bus 8, 9100 Sint Niklaas 03 776 66 62 

Sinaai: Veva Robijn, Zakstraat 112, 9112 Sinaai 03 296 23 89 

 

Mogelijke taken van een vrijwilliger: 

- folders verspreiden 

- zaal klaar stellen 

- website maken en bijhouden 

- taken opnemen binnen het bestuur 

- organiseren van activiteiten 

 

 

Dienst cultuur, stadsbestuur Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Ronny De Mulder 

Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 33 36 

E-mailadres: ronny.demulder@sint-niklaas.be 

 

De cultuurdienst speelt mee een belangrijke rol in het betrekken van de 

bewoners bij het stedelijke cultuur- en vrijetijdsbeleid. We hebben in Sint-

Niklaas een goede traditie van inspraak via de adviesraden en -commissies, het 

traditionele verenigingsleven en andere spontaan ontstane vormen van 

burgerparticipatie (bv. op wijk- en dorpsniveau). Honderden vrijwilligers geven 



38 

 

daar het beste van zichzelf, en dat willen we ook zo houden en maximaal 

ondersteunen. 

 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Af en toe hebben we met de dienst en/of binnen onze stedelijke instellingen 

(Bib, cultuurcentrum, musea, academies...) zelf ook wel eens handen te kort en 

kunnen we wat extra hulp gebruiken bij: een opendeurdag, erfgoeddag, open 

monumentendag, een opening- of feestweekend, een infostandje bemannen/-

vrouwen, een inzamelmoment, een registratieopdracht enz... 

Ben je daarvoor aanspreekbaar, laat het ons weten en we kijken wat, waar en 

wanneer er mogelijkheden zijn. 

 

 

Stedelijke openbare bibliotheek 

Contactpersoon: Kirsten Janssens en  Griet Geerinckx 

Adres: Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 34 00 

E-mailadres: kirsten.janssens@sint-niklaas.be of  griet.geerinckx@sint-

niklaas.be 

 

De Bib van Sint-Niklaas creëert een vrije, drempelloze toegang tot kennis en 

cultuur voor alle inwoners. Cultuurspreiding, -participatie en ontmoeting staan 

centraal. De Bib stimuleert tot creativiteit, levenslang leren en is het levende 

geheugen van de stad. De Bib van Sint-Niklaas is een ‘Huis van de stad’ waar de 

inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar veel te beleven is en waar men zich 

alleen of in groep thuis voelt. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 
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Wij zoeken jou! 

De Bib zoekt vrijwilligers met allerlei talenten: lees je graag voor, vertoef je 

graag tussen boeken, ben je ordelijk, kan je vlot met een computer werken, ken 

je andere talen, kan je goed met groepen om, heb je specifieke kennis over een 

onderwerp, heb je graag contact met mensen, geef je graag leesadvies… Beschik 

je over één of meerdere van deze talenten dan bekijken we samen welke zinvolle 

taak we je kunnen aanbieden. 

 

 

Bibliotheca Wasiana vzw 

Contactpersoon: Chris Stoop 

Adres: Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 34 40 

E-mailadres: chris.stoop@sint-niklaas.be 

 

Bibliotheca Wasiana vzw is dé erfgoedbibliotheek van en over het Waasland: 

bekende personen uit de politieke, culturele, sociale, economische,… wereld, zijn 

organisaties, zijn activiteiten,… 

Meer dan 10.000 boeken, 3.200 documentatiemappen, duizenden foto's en dia's, 

tientallen cd's, dvd's en objecten zijn opzoekbaar via de catalogus van de 

bibliotheek Sint-Niklaas en ter plaatse raadpleegbaar. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 

Wij zoeken jou! 

Van eenvoudig knip- en plakwerk tot beschrijving van documenten of objecten. 

Diverse taken afhankelijk van interesses en mogelijkheden van de vrijwilliger, 

maar met één gezamenlijke opdracht: het Waasland verzamelen voor deze en 

volgende generaties. Wie voor Bibliotheca Wasiana werkt, heeft altijd wel iets te 

zeggen over het Waasland. 
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Jeugd 
 

 

vzw Speelpleinwerkingen Waasland  

Contactpersoon: Karel Noppe 

Adres: Hulstbaan 80, 9112 Sinaai 

Telefoon: 0495 52 88 39 

E-mailadres: info@wasespeelpleinen.be 

Website: www.wasespeelpleinen.be 

 

vzw Speelpleinwerkingen Waasland omvat alle particuliere speelpleinwerkingen 

uit Sint-Niklaas. Speelpleinwerkingen zijn open en laagdrempelige vakantie-

initiatieven waar alle kinderen tot 15 jaar tijdens de vakantieperiode(s) terecht 

kunnen om te spelen en ravotten. Jongeren vanaf 16 jaar bereiden iedere dag 

leuke activiteiten voor om met de kinderen te spelen. Kampen bouwen, een 

fantasiespel spelen, een bosspel, knutselen, op uitstap gaan en nog zoveel meer, 

je beleeft het allemaal op het speelplein.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Ben je 16 jaar of ouder? Zoek je een uitlaatklep voor al je energie? Hou je van 

ravotten, spelen en je helemaal uitleven? Maak je graag nieuwe vrienden en 

vriendinnen? En wil je ondertussen ook graag een centje bijverdienen? Dan ben 

jij de animator (M/V) die wij zoeken! Voor al onze werkingen zijn wij steeds op 

zoek naar jonge, dynamische en enthousiaste mensen.  

Wat doen animatoren?  

Ze bereiden in groep de activiteiten voor, verzinnen spelletjes en laten hun 

creativiteit ten volle werken om zo de kinderen een leuke speelpleindag te 

bezorgen. Daarnaast treffen de animatoren elkaar ook tijdens het jaar om samen 

een vormingsessie bij te wonen of om gewoon eens samen gezellig een stapje in 

de wereld te zetten. Kortom ben jij een sociaal iemand die goed met kinderen 

over weg kan, aarzel dan niet en wordt animator op het speelplein. 
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Oscarcrew vzw         

Contactpersoon: Tine Vanluchene -  

Stijn Verlee - Erik Vergauwen 

Adres: Stenenmuurstraat 67, 9112 Sinaai 

Telefoon: 0485 808 719 

E-mailadres: info@oscarcrew.be 

 

Oscarcrew vzw is: …. 

vrijwilligers die het belangrijk vinden dat kinderen spelen 

vrijwilligers die zelf nog graag spelen 

een uitleendienst van tof spelmateriaal 

animaties: ballonnenclown, grime, gekke kapsels, schud het uit je mouw… 

voorstellingen: tafelgoochelen,  Johannes, Ik kan wat jij niet kan, … 

vormingen , helpen uitdenken van speeldagen 

in nauwe samenwerking met de gezinsbond 

mogen experimenteren 

je ding kwijt kunnen en fouten mogen maken 

uittesten in bestaande of nieuwe animatie 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

16 jaar of ouder en je wil meewerken? Dan stuur een mailtje naar 

info@oscarcrew.be  

 

 

VFG-Jong Oost-Vlaanderen vzw  

Contactpersoon: Mario Vlerick 

Adres: Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde 

Telefoon: 09 333 57 50 

E-mailadres: o-vl@vfg-jong.be 

 

VFG-jong is een provinciaal erkende jeugdwerkorganisatie voor kinderen en 

jongeren met en zonder beperking. We organiseren spetterende, wonderlijke, 

rollende en swingende vrijetijdsactiviteiten. Samen met onze dolenthousiaste 

vrijwilligers organiseren we een brede waaier aan activiteiten in diverse regio's, 

speelpleinwerking en kampen.  
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Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou!  

VFG-Jong zoekt m/v met talent: durf jij het aan? 

Ben jij een prettig gestoorde teamspeler met een hart voor kinderen?  

Wil je: kennis opdoen, jezelf ontplooien, jouw creativiteit uitbreiden? 

Dan heeft VFG-Jong dé uitdaging voor jou: dan kan je een weekje op het 

speelplein werken of op kamp gaan. 

 

 

vzw JOETZ 

Contactpersoon: Mario Vlerick 

Adres: Tramstraat 69 

Telefoon: 09 333 57 51 

E-mailadres: mario.vlerick@joetz.be 

Website: www.joetz.be 

 

Vzw JOETZ is een erkende jeugdorganisatie met onder andere als doel het 

organiseren van vakanties en het geven van vorming aan kinderen en jongeren 

tussen 3 en 30 jaar. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou!  

JOETZ vzw Oost-Vlaanderen zoekt monitoren die…barsten van ENERGIE, graag 

nieuwe VRIENDEN maken, staan te SPRINGEN om kinderen en jongeren een 

ZALIGE VAKANTIE te bezorgen. 
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Regenboog 

Contactpersoon: Charlotte Allefs 

Adres: Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0472 405 951 

E-mailadres: hoofdleiding.regenboog@gmail.com 

Website:  www.regenboog-sintniklaas.be of 

www.facebook.com/regenboogsintniklaas.  

 

Regenboog bestaat uit een jonge leidingsploeg die elke zaterdag één uurtje 

huiswerkbegeleiding en één uurtje activiteiten organiseert. In de vakanties doen 

wij leuke uitstappen. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou!  

We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde jongeren die onze leidingsploeg willen 

versterken. 

Natuurlijk vind je bij Regenboog ook supertoffe leidingsactiviteiten én een goede 

sfeer bij de leidingsploeg die je gerust ook een vriendengroep mag noemen. 

Ben je minimum 16 jaar en ben je zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u vrij? 

Heb je zin om met kinderen van de lagere school te werken, kom dan gerust eens 

een kijkje nemen, of neem contact met ons op. 
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Natuur en Milieu 

Natuurpunt Zuid-Waasland 

Contactpersoon: Staf Lerno 

Adres: Molenwijk 12, 9111 Belsele 

Telefoon: 03 772 43 06 

E-mailadres: gustaaf.lerno@skynet.be 

Website: www.natuurpunt-zuid-waasland.be 

 

Natuurpunt Zuid-Waasland is een vereniging voor natuur en landschap in Sint-

Niklaas, Lokeren, Waasmunster en Temse (Tielrode en Elversele) die 

verscheidene natuurreservaten beheert (o.a. Moervaartmeersen en D’Astgemete 

in Sinaai, de Daknamse meersen in Lokeren, de Vaag in Waasmunster en het 

educatief reservaat “Den Akker” te Belsele). 

We doen aan natuurstudie en educatie. 

We geven geleide wandelingen en organiseren allerlei cursussen i.v.m. de natuur. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

 

Wij zoeken jou! 

Onze natuurpuntafdeling is op zoek naar vrijwilligers die af en toe en wanneer 

het past een handje willen toesteken. Heb je zin om mee te helpen bij het beheer 

van een natuurgebied in je buurt? Of voel je je eerder geroepen om mee te 

helpen bij: 

- onze kinderdriedaagse in augustus 

- boomplantactie in november 

- de organisatie van cursussen 

- of om samen met enkele anderen een infostandje te bemannen?  

Contacteer ons dan en laat weten waar je interesse naar uitgaat.  
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Noord-Zuid 
 

 

Oxfam-Solidariteit (tweedehandswinkel) 

Contactpersoon: Annemiek Heijman 

Adres: Ankerstraat 44, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 776 72 59 

E-mailadres: oxfam.sintniklaas@oxfamsol.be 

 

Al meer dan 40 jaar werkt Oxfam-Solidariteit aan een wereld waar de 

basisrechten van iedereen worden gerespecteerd. Iedereen heeft recht op 

voedsel, op werk, op veiligheid, op onderdak,... Daarom zoeken wij samen met 

onze partners, met andere organisaties en met honderden vrijwilligers naar 

duurzame oplossingen voor armoede, onrecht, uitsluiting. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming: basiswegwijs voor nieuwe vrijwilligers en keuze uit het 

vormingsaanbod van Oxfam-Solidariteit 

 

Wij zoeken jou! 

Wil je je inzetten voor meer solidariteit en voor respect voor het milieu?  

Wil je de visie en waarden van Oxfam beter leren kennen? 

Heb je interesse in kleding, accessoires, schoenen, boeken, brocante of onze pc’s? 

Dan is vrijwilliger worden in onze tweedehandswinkel misschien echt iets voor 

jou! 

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van Oxfam-Solidariteit en ben je bereid: 

- een vaste ½ dag per week (4 à 5 uur) tweedehands spullen klaar te stomen 

(letterlijk en figuurlijk) voor verkoop  

- onze winkel te laten stralen 

- ons zeer gevarieerd cliënteel vriendelijk advies te geven en te bedienen aan 

de kassa 

- of een van de vele andere mogelijkheden… 

- én leuke contacten met andere vrijwilligers te leggen!  

Dan willen wij graag kennis met u maken! 
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Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas vzw 

Contactpersoon: Ida Beda 

Adres: Heistraat 115c, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 777 49 58 

E-mailadres: sint-niklaas@oww.be 

 

Oxfam-Wereldwinkels wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. 

Ons belangrijkste doel is het onrecht in de huidige handelsrelaties bekendmaken 

bij het brede publiek. Want heel wat producenten in het Zuiden krijgen geen 

eerlijke kans op de wereldmarkt. Door hun kwaliteitsproducten te verkopen 

tonen we aan dat een eerlijk handelsmodel economisch rendabel kan zijn, zonder 

dat de consument zijn levensstijl moet aanpassen. Want handel is een krachtige 

hefboom voor duurzame ontwikkeling.. 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Je kan als vrijwilliger bij ons terecht voor de meest uiteenlopende taken: de 

winkel open houden is daar maar een van. Experimenteer je graag in de keuken, 

wil je een wandeling combineren met het bezorgen van magazines of flyers, wil 

je leerlingen van de scholen uit de buurt Oxfam leren kennen, ben je een 

verwoed poetser? En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Benieuwd? Kom 

tijdens de openingsuren eens babbelen met de wereldwinkelier of stuur een 

mailtje.. 

 

 

Piano Posso 

Contactpersoon: Janssen Willy 

Adres: Nieuwstraat 28, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0475 820 950 

E-mailadres: pianoposso@gmail.com 

 

Piano posso is een bescheiden muziekschool in Fortaleza (Brasil), provincie 

Céara, Zuid-America. Wij bieden onderwijs aan de straatkinderen in de favelas 

(sloppenwijk) enerzijds om hen van de straat te houden en anderzijds om een 

kans op extra onderwijs, ontwikkeling te geven. Wij willen hen weerbaar maken 

in de harde maatschappij door hen een extra kans  te laten halen. Ondertussen 
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zijn we 2 jaar aan het werk en begint ons project enige vorm te krijgen: we 

werken samen met andere organisaties met dezelfde doelstellingen. Omdat wij 

een feitelijke vereniging zijn van 3 vrienden en onze middelen heel beperkt zijn, 

kunnen wij niks materieels aanbieden, enkel de voldoening om iets te doen voor 

jongeren. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

Wij zoeken jou! 

Wij zijn aanwezig op allerlei evenementen met ons info kraampje… Soms is er 

pannenkoekenbak,tombola of soepverkoop. Zie jij het zitten om samen met ons , 

dit project meer kenbaar te maken en desnoods mee te helpen ter plaatse? We 

zoeken dus vooral logistieke hulp: affiches ronddragen, kraampje opstellen, lay-

outs maken, websites opstellen, enz.  

 

 

Unicef 

Contactpersoon: Karen Windey 

Adres: Keizerinlaan 66, 1000 Brussel 

Telefoon: 02 230 59 70   

E-mailadres: kwindey@unicef.be 

Website: www.unicef.be/vrijwilliger  

UNICEF is een internationale organisatie die wereldwijd vecht voor het welzijn 

van kinderen en het respect voor hun rechten. 

In Sint-Niklaas is UNICEF actief via zijn lokale vrijwilligersgroep. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering rechtsbijstand 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

UNICEF is op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die zich bij de lokale 

groep willen aansluiten en zich mee willen inzetten voor de activiteiten die de 

groep organiseert in Sint-Niklaas. De vrijwilligers zijn elk jaar aanwezig op het 

Geboortebos, Popeiland, Villa Pace en de kerstmarkt Sint-Niklaas. In 2015 

bestaat UNICEF Sint-Niklaas 10 jaar en dat zal zeker gevierd worden! 
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Onderwijs 
 

 

De Droomballon – Stedelijke Basisschool Nieuwkerken   

Contactpersoon: Ellen Heyns 

Adres: Gyselstraat 35, 9100 Nieuwkerken 

Telefoon: 03 778 38 90 

E-mailadres: ellen.heyns@sint-niklaas.be 

 

De Droomballon is een stedelijke basisschool met een kleuterafdeling en een 

lagere afdeling.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

 

 

Wij zoeken jou! 

Zin om te werken met kinderen? Vrijwilligerswerk met voldoening! 

Lezen in groepjes, zwemgroepje begeleiden, hulp in de eetzaal, stadswacht aan 

de oversteekplaats, toezicht speelplaats,….. en nog veel meer. 
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Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers 

Contactpersoon: Karin Polfliet – Martine Van Boven 

Adres: Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 41 38 – 0477 25 94 84  

E-mailadres: karin-polfliet@hotmail.com 

 

OKAN staat voor onthaalklas anderstalige nieuwkomers. Jongeren tussen 12 en 

18 die recent in België zijn, krijgen één schooljaar de tijd om de Nederlandse taal 

te leren, zodat ze zelfredzaam worden in de maatschappij en het onderwijs. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zoeken mensen die ondersteuning kunnen bieden bij lezen, 

huiswerkbegeleiding,… 

 

 

Basisschool Berkenboom   

Contactpersoon: Trommelmans Christine 

Adres: Ankerstraat 39, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 41 62 

E-mailadres: christinetrommelmans@hotmail.com 

 

Huiswerkklasje voor kinderen uit het eerste leerjaar. Maandag, dinsdag en/of 

donderdag van 16.00 uur tot 16.30 uur.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� Vorming 

� Vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Ben je graag met jonge kinderen bezig? Heb je niet zoveel tijd maar wil je toch 

graag iets doen? Dan ben je welkom in ons huiswerkklasje. Je helpt 1 kindje met 

het huiswerk. We helpen je graag op weg. 
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gvb Berkenboom 

Contactpersoon: Karin Polfliet – Martine Van Boven 

Adres: Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 41 38 – 0477 25 94 84  

E-mailadres: karin-polfliet@hotmail.com 

Lagere school die na schooltijd een halfuur huiswerkbegeleiding aanbiedt aan 

kinderen van het eerste leerjaar. We willen zo onze leerlingen een goede start 

geven voor hun verdere schoolloopbaan. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Heb je een, twee of drie keer per week tijd om een halfuur een of twee kinderen 

van ons eerste leerjaar te begeleiden met hun huiswerk? Dan ben je van harte 

welkom. Wij geven je de nodige informatie, materialen en een 

vrijwilligersvergoeding. Je kan ook meedenken over de werking. 

 

 

AUXILIA vzw 

Contactpersoon: Vrijwillig regiocoördinator Auxilia Waasland, Saskia Poppelier 

Adres: Maatschappelijke zetel, Italiëlei 189 bus 8, 2000 Antwerpen 

Telefoon: 0498904952 

E-mailadres: saskiapoppelier@telenet.be 

 

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers. We staan klaar voor 

kinderen, jongeren en volwassenen die extra hulp zoeken om iets te leren en die 

te maken hebben met kansarmoede. Het speciale aan Auxilia is dat onze 

vrijwilligers meestal les aan huis geven, maar soms ook in scholen. Door onze 

persoonlijke benadering bereiken we soms mensen die anders nooit hulp zouden 

krijgen.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 
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Wij zoeken jou! 

Ga je graag met mensen om, ben je enthousiast en kan je je inleven in de situatie 

van een kansarme leerling? Je hebt slechts een tweetal uur vrije tijd per week 

nodig om iemand verder te helpen! Welk vak je wil geven, kies je zelf. Dit kan 

gaan van Nederlands, wetenschappen en wiskunde tot meer creatieve vakken. 

Meld je aan en dan bekijken we samen welke leerlingen behoefte hebben aan 

jouw kennis. 

 

 

Vzw Poorten En Bruggen 

Contactpersoon: Saban Ulker 

Adres: Parklaan 78, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 13 40 

E-mailadres: info@studie-pnb.be 

 

Wij zijn een Onderwijs- en Jeugdcentrum actief in Sint-Niklaas en omstreken. We 

zijn gegroeid uit de multiculturele vereniging vzw Poorten en Bruggen. We 

focussen ons op het schoolgebeuren van jongeren door in naschoolse 

huistaakbegeleiding te voorzien en door bijlessen te geven. Daarnaast 

organiseren we via onze jeugdwerking een heleboel activiteiten, uitdrukkelijk 

gericht op jongeren. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde begeleiders die leerlingen van het lager 

onderwijs met hun huistaken willen begeleiden. Wekelijks 2 uur (op één avond) 

of 4 uur (op twee avonden) te doen. 

 

Odisee Hogeschool – Campus Waas 

Contactpersoon: Anja De Kimpe 

Adres: Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas  

Telefoon: 0499 53 40 03 

E-mailadres: anja.dekimpe@odisee.be 
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Odisee Hogeschool is een hogeschool met vestigingen in Gent, Aalst, Brussel en 

Sint-Niklaas. Wij bieden 25 bacheloropleidingen aan op 6 verschillende 

campussen. Op onze campus in Sint-Niklaas (op 10 minuten van de Grote Markt 

en op 15 minuten van het station) kan je terecht voor de opleidingen bachelor in 

Agro- en biotechnologie, verpleegkunde, vroedkunde, lager onderwijs en 

Secundair onderwijs. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Wil jij ons schoonmaak-, keuken- of technisch team komen versterken op 

piekmomenten of op regelmatige basis? Of zie jij een ondersteunende functie 

binnen onze administratieve diensten wel zitten? Neem dan zo snel mogelijk 

contact met ons op. Een basiskennis van het Nederlands is wel noodzakelijk. 
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Senioren 
 

 

NEOS Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Werner Renodeyn 

Adres: Beukenlaan 11, 9112 Sinaai 

Telefoon: 03 772 23 56 

E-mailadres: werner.renodeyn@pandora.be 

Website: www.neosvzw.be/sint-niklaas 

 

NEOS biedt aan de senioren uit de middengroepen een gevarieerd programma 

met ontspanning, reizen en uitstappen, cultuur en informatie. Vanuit een 

christelijke inspiratie respecteren we de overtuigingen van de actuele 

maatschappelijke stromingen. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming en ondersteuning   

� vriendschap en samenwerking 

 

Wij zoeken jou! 

Vrijwilliger zijn bij NEOS Sint-Niklaas biedt je de kans verantwoordelijkheid op te 

nemen binnen een gevarieerd takenpakket. Je wordt ondersteund door een 

enthousiast bestuur. Bij de taakverdeling wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheden en wensen van elke medewerker. 

 

 

WZC Het Hof vzw 

Contactpersoon: Eddy Bourrée 

Adres: Hofstraat 134-138, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 19 60 

E-mailadres: hethof@hethof.be 

 

Het Hof is een woonzorgcentrum voor zorgbehoevende bejaarden, met 

aansluitend 42 assistentiewoningen voor zelfredzame ouderen.  

Wij bieden een verblijf aan waar men een evenwicht vindt tussen autonomie en 

privacy aan de ene kant en veiligheid en bescherming aan de andere kant. Wij 
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streven er naar de mogelijkheden en capaciteiten van de bewoner maximaal te 

stimuleren binnen een kwaliteitsvolle en complete zorgverlening. 

De vrijwilligers vormen samen met de medewerkers van het zorgteam een 

onmisbare aanvulling in de kwaliteit van wonen en de zorg voor de bewoners. 

 

Wij bieden aan: 

� -verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� -vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Zijn volgende taken iets voor u?  

- Bediening in de cafetaria 

- begeleiding van bewoners binnens- en buitenshuis 

- sociale ondersteuning van bewoners, bezoek, boodschappen, een gesprek, …  

- hulp bij het maaltijdgebeuren van zorgbehoevende bewoners en/of personen 

met dementie 

- meehelpen in het activiteitenaanbod vb. handwerk, bewegingsoefeningen, 

gezelschapsspelen, … 

- logistieke ondersteuning, vervoer, huishoudelijke taken en kleine klussen?  

 

Neem dan contact met ons op. Uw inzet is een welkome aanvulling op de 

professionele hulp die reeds geboden wordt, in het bijzonder een aanvulling die 

zich kenmerkt door een mens-tot-mens-benadering. 

 

 

WZC Heilig Hart Tereken   

Contactpersoon: An De Clercq 

Adres: Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 780 53 40 

E-mailadres: hhtereken@hhart.be 

 

Het Heilig-Hart-Tereken is een woonzorgcentrum voor zorgbehoevende 

bejaarden, met aansluitend 30 assistentiewoningen voor zelfredzame ouderen.  

 

Wij bieden een verblijf aan waar men een evenwicht vindt tussen autonomie en 

privacy aan de ene kant en veiligheid en bescherming aan de andere kant. Wij 

streven er naar de mogelijkheden en capaciteiten van de bewoner maximaal te 

stimuleren binnen een kwaliteitsvolle en complete zorgverlening. 
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De vrijwilligers vormen samen met de medewerkers van het zorgteam een 

onmisbare aanvulling in de kwaliteit van wonen en de zorg voor de bewoners. 

 

Wij bieden aan: 

� -verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� -vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Zijn volgende taken iets voor u:  

- bediening in de cafetaria 

- begeleiding van bewoners binnens- en buitenshuis 

- sociale ondersteuning van bewoners, bezoek, boodschappen, een gesprek, …  

- hulp bij het maaltijdgebeuren van zorgbehoevende bewoners en/of personen 

met dementie 

- meehelpen in het activiteitenaanbod vb. handwerk, bewegingsoefeningen, 

gezelschapsspelen, … 

- logistieke ondersteuning, vervoer, huishoudelijke taken en kleine klussen?  

Neem dan contact met ons op.  

Uw inzet is een welkome aanvulling op de professionele hulp die reeds geboden 

wordt, in het bijzonder een aanvulling die zich kenmerkt door een mens-tot-

mens-benadering. 

 

 

OCMW Sint-Niklaas - Dagverzorgingscentrum De Sprankel 

Contactpersoon:  Patrick Van Vlierberghe 

Adres: p.a. wzc De Spoele, Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 57 58 

E-mailadres: patrick.vanvlierberghe@sint-niklaas.be 

 

Het Dagverzorgingscentrum De Sprankel biedt dagopvang aan zorgbehoevende 

personen.  

Dagverzorging kan een aanvulling zijn op thuiszorg en maakt het mogelijk dat 

familie of mantelverzorger wat tijd krijgt voor zichzelf. Er is aangepaste 

begeleiding en accommodatie, verzorging en animatie door een professioneel 

team. Eventuele voortzetting van een revalidatie is ook mogelijk. De Sprankel is 

open tijdens de werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 
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Wij zoeken jou! 

Voor het dagverzorgingscentrum De Sprankel, Hospitaalstraat 12 zoeken wij een 

chauffeur.  

Met een liftbus haal je 's morgens mensen op. 's Avonds worden zij terug naar 

huis gebracht. Ben je beschikbaar op één of meerdere dagen van 8 tot 10 uur 

en/of van 16 tot 18 uur? 

Rijbewijs B volstaat. 

 

 

OCMW Sint-Niklaas – Woonzorgcentra Populierenhof, Ter Wilgen en De Spoele 

Contactpersoon:  Patrick Van Vlierberghe 

Adres: p.a. wzc De Spoele, Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 57 58 

E-mailadres: patrick.vanvlierberghe@sint-niklaas.be 

 

Het OCMW van Sint-Niklaas heeft vijf woonzorgcentra: Populierenhof in 

Nieuwkerken ; Lindehof te Belsele; Ter Wilgen, De Plataan en De Spoele in Sint-

Niklaas. Elk woonzorgcentrum beschikt over een cafetaria. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

 

Wij zoeken jou! 

Voor de cafetaria's van Populierenhof, Ter Wilgen en De Spoele zoeken wij 

vrijwilligers. Ben je bereid op een weekdag en/of in het weekend in de namiddag 

de cafetaria te runnen. 

Je bent vlot in de omgang, vooral met senioren en hun familieleden. Je kan zowel 

zelfstandig actief zijn als samenwerken met collega vrijwilligers. Ben je 

beschikbaar op één of meerdere namiddagen van 13.30 tot 17.30 uur, dan ben jij 

onze geschikte kandidaat. 

Onkostenregeling is voorzien. 

 

 

Lokaal dienstencentrum De Wilg 

Contactpersoon: Charlotte Christiaens 

Adres: Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 778 55 55 

E-mailadres: dienstencentrum.dewilg@sint-niklaas.be 
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Dienstencentrum De Wilg is een open huis, een ontmoetingsplaats voor iedereen 

uit de buurt. Het is een trefpunt waar u informatie, advies, vorming en een heel 

gamma aan dienstverlening kunt krijgen. Onze dienstverlening vertrekt vanuit 

uw vraag.  

Ons uitgebreid gamma van diensten en  activiteiten versterken uw sociaal 

netwerk en bieden de mogelijkheid om van het dienstencentrum een tweede 

‘thuis’ te maken. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, geïnteresseerden die zich 

geroepen voelen om vrijwillig een taak op te nemen voor volgende activiteiten: 

bloemschikken, turnen, taallessen, huisbezoeken en computerlessen. Chauffeurs 

en administratieve hulp is eveneens welkom.  

 

 

OKRA Regio Land van Waas 

Adres: de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 760 38 66 

E-mailadres: waasendender@okra.be 

 

OKRA, trefpunt 55+ is een socio-culturele seniorenorganisatie. Van, voor en door 

55+'ers. Bij OKRA kan je aankloppen voor een ruime waaier aan activiteiten. Van 

ontmoeting tot (meerdaagse) reizen. Van sport- en dansactiviteiten tot cultuur. 

Van doelgerichte belangenbehartiging tot zorgzame bezoekerswerking. 

Bovendien pik je als OKRA-lid een graantje mee van het ruime vormingsaanbod 

in de academiewerking. In Sint Niklaas zijn er 9 plaatselijke OKRA-trefpunten 

actief!  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 
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Wij zoeken jou! 

Het ruime activiteitenaanbod is een realisatie van vele vrijwilligers, waar ook jij 

kan toe behoren. Maak bij OKRA optimaal gebruik van uw talenten binnen de 

sport- of academiewerking of binnen de warmte van de zorgwerking. Eventueel 

als webmaster of fietsverantwoordelijke?  

En waarom niet als plaatselijke medewerker tijdens de vele 

ontmoetingsmomenten? De leden van OKRA en de senioren uit uw buurt zullen 

uw inzet ten volle waarderen… 

Interesse? Neem contact op met een van onze plaatselijke afdelingen: 

OKRA-trefpunt Belsele Centrum  

De Bruyne Thérèse, Gentstraat 77, 9111 BELSELE, 03 776 86 91 

0473 42 16 97 of theresedebruyne@telenet.be 

OKRA-trefpunt Belsele Puivelde  

Vercauteren André, Hoge Bokstraat 222, 9111 BELSELE, 03 777 93 32 of 

vercautan@skynet.be 

OKRA-trefpunt Nieuwkerken  

De Boever Jeaninne, Schuttershof 13, 9100 NIEUWKERKEN-WAAS, 03 777 08 32, 

0474 82 23 26 of: jeaninedeboever@telenet.be 

OKRA-trefpunt Sinaai  

De Westelinck Lea, Stenenmuurstraat 64, 9112 SINAAI-WAAS, 

nancyverlee@hotmail.com 

OKRA-trefpunt Sint Niklaas H. Hart  

Brokken Jacqueline, Minderbroederstraat 57, 9100 SINT-NIKLAAS, 03 776 95 58 

of jacqueline.brokken@telenet.be 

OKRA-trefpunt Sint Niklaas Chr. Koning  

Cap Jacqueline, Raapstraat 48 bus 1, 9100 SINT-NIKLAAS, 03 766 28 66 of 

capjacqueline@hotmail.com 

OKRA-trefpunt Sint Niklaas Sint Jan  

Fonteyn Wilfried, Beneluxstraat 11, 9100 SINT-NIKLAAS, 03 776 42 61 of 

wilfried.fonteyn@skynet.be 

OKRA-trefpunt St- Niklaas Tereken  

Hermans Honoré, Pottenbakkerstraat 12, 9100 SINT-NIKLAAS, 03 777 27 32,  

0474 94 03 02 of hervada@skynet.be 

OKRA-trefpunt St-Niklaas H. Familie  

Waterschoot Marleen, Brugsken 25 bus 5, 9100 SINT-NIKLAAS, 03 777 32 93 
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S-Plus Afdeling Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Marie-Louise Verbraeken en Rudi Van Aerde 

Adres: Bremstraat 11, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 777 00 42 of 09 268 48 09 

E-mailadres: marie-louise.verbraeken@telenet.be of 

rudy.vanaerde@bondmoyson.be 

 

S-Plus Sint-Niklaas is een vereniging voor actieve 50-plussers, ondersteund door 

Bond Moyson Oost-Vlaanderen. De activiteiten zijn gebaseerd op 8 pijlers: 

1- Afdelingswerking: jouw lokale afdeling met een eigen gevarieerd 

activiteitenaanbod 

2- S-Academie: activiteiten en uitstappen voor leergierige en enthousiaste  50-

plussers 

3- S-Sport: bewegen en genieten met o.a. jouw plaatselijke wandelclub 

4- Reizen met S-Plus: binnen- en buitenlandse vakanties met Nederlandstalige 

reisbegeleiding (een mooie mix van cultuur, gastronomie, natuur en rust) 

5- Seniorenproject: voor senioren in rust- en verzorgingstehuizen met o.a. bezoek 

rusthuisbewoners, knipselkrant, jukebox, hartenwens, levensloopspel, 

voelschorten. 

6- Gezond & wel: informatiemomenten over gezondheid en welzijn 

7- Belangenbehartiging: we verdedigen de belangen van senioren op vlak van 

inkomen & pensioendossier, gezondheid en welzijn, wonen & zorg, veiligheid & 

mobiliteit en sociaal vernieuwende projecten 

8- S-Plus Mantelzorg: informeren en verdedigen van de belangen van onze 

mantelzorgers 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zoeken jou ! Ben je als 50-plusser graag actief bezig met en voor 

leeftijdsgenoten ? Wil je : 

- Helpen bij het plannen, uitwerken en begeleiden van activiteiten ? 

- Daadwerkelijk een handje toesteken bij de voorbereidingen, tijdens en na een 

activiteit ? 

- Goed voorbereid voordrachten geven ? 

- Een fiets- of wandeltocht uitstippelen en begeleiden ? 

- De knipselkrant voorlezen in een rusthuis ? 

Neem dan gerust met ons contact op voor verdere informatie! 
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vzw Thuishulp - Dienst voor Oppashulp 

Contactpersoon: Ann Van Couwenberghe 

Adres: Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 09 333 55 00 

E-mailadres: oppashulp.bmovl@bondmoyson.be 

 

De dienst voor Oppashulp biedt gezelschap, toezicht en begeleiding aan zieke, 

hulpbehoevende en oudere mensen. De hulp is een aanvulling op het 

professionele dienstverleningsaanbod of een tijdelijke vervanging voor de 

mantelzorg. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Als oppasvrijwilliger bied je toezicht en gezelschap bij zorgbehoevende 

personen. Afhankelijk van de zorgvraag kan je ondersteuning bieden bij 

verplaatsingen, bij de maaltijden, toezicht op de te nemen medicatie, samen 

wandelen, boodschappen doen … . Je signaleert opmerkingen, klachten en noden 

van cliënten zodat we hen nog beter kunnen helpen. De regiocoördinator is het 

aanspreekpunt voor al jouw vragen en coacht jou zodat je optimaal kan 

functioneren. De regiocoördinator regelt alle afspraken, en houdt daarbij 

rekening met jouw mogelijkheden en beschikbaarheid. 
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Sport 
 

 

Turnkring Jeroen vzw 

Contactpersoon: Herman Wilssens 

Adres: Hoge Bokstraat 192, 9111 Belsele 

E-mailadres: hermanwilssens@hotmail.com 

 

We zijn een "recreatieve turnkring". We organiseren o.a. elke zaterdag (niet in de 

schoolvakanties) kleuterturnen in de sporthal Broeders (hoek Dalstraat - 

Kroonmolenplein). 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

We zoeken begeleiders voor ons uurtje kleuterturnen (van 10.45 tot 12.15 uur) in 

de sporthal Broeders. Vereisten: voorkeur studenten in richting pedagogie of 

gediplomeerden kleuter, lagere school regentaat. Indien geen pedagogisch 

diploma en toch sportief dien je eerst een proefperiode te doorlopen 

 

 

Koninklijke Sint-Niklase Condors BC 

Contactpersoon: Lintacker Peter 

Adres: Hoveniersstraat 75, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0474 838 032 

E-mailadres: peter_lintacker@yahoo.com 

 

Onze club geeft basketbaltrainingen voor seniores (competitief) en jeugd 

(competitief en recreatief (tot 12j) ). Bedoeling is dat de jongeren via onze 

basketbalschool de basistechnieken onder de knie krijgen zodat ze verder 

kunnen doorgroeien naar een competitieploeg. Voor personen met een beperking 

werken we samen met Condors on Wheels. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering lichamelijke ongevallen 
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� vorming 

 

Wij zoeken jou! 

Zoals bij iedere sportclub zijn er handen tekort. Wij organiseren heel wat 

activiteiten (tornooien, stages, feesten, competitiewedstrijden,…) waarbij we veel 

onbezoldigde medewerkers nodig hebben. Geef ons een seintje wanneer je ons 

hierbij wilt helpen. 

 

 

GFC Waasland-Beveren vzw 

Contactpersoon: Leo Van Belleghem 

Adresp.a. Broederschool Bio-technische en Sport, Weverstraat 23, Sint-Niklaas 

Telefoon: 0478 43 59 22 

E-mailadres: leo.vanbelleghem@telenet.be 

 

Onze club biedt G-voetbal aan voor mensen met een (mentale) beperking. 

Training tweewekelijks van september tot mei op zaterdagvoormiddag (dus 15 

maal per jaar). Locatie: Broederschool Bio-Technische, Weverstraat 23, Sint-

Niklaas. Daarnaast nemen de spelers deel aan competitiewedstrijden en 

tornooien. 

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Ben jij sportief? Heb je feeling met mensen met een (mentale) beperking? 

Voetbal je graag? Dan ben jij misschien een van onze nieuwe trainers? 

 

 

Sportkring Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Toon Keppens – Jerry Baetens  

Adres: Meesterstraat 120, 9100 Nieuwkerken 

Telefoon: 0476 430 658 

E-mailadres: info@sksn.be 
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Voetbalclub in 4de Nationale Afdeling. Naast Seniors zijn er meer dan 300 

jeugdspelers aangesloten. Het is een echte familieclub met een sterk sociaal 

karakter.  

 

Wij bieden aan: 

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

De club wenst voor de verdere uitwerking van de activiteiten beroep te doen op 

vrijwilligers. Er is een groot aanbod aan taken zowel op sportief, administratief 

als organisatorisch vlak. 

 

 

vzw ViGe Waasland 

Contactpersoon: Johan De Rick 

Adres:  Voskenslaan 50, 9000 Gent 

Telefoon: 0479 49 43 08 

E-mailadres: vigewaasland@msn.com 

 

ViGe Waasland is een sportvereniging voor mensen met een visuele beperking. 

Wij spelen torbal en goalbal op creatief en competitief niveau. Wekelijks trainen 

wij op woensdagavond in het Dagcentrum te Sint-Niklaas. Wij organiseren 

jaarlijks meerdere competitiedagen en ons tornooi in De Witte Molen en nemen 

geregeld deel aan buitenlandse tornooien.  

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zoeken vrijwilligers om een handje toe te steken op onze competitiedagen, 

bij het organiseren van ons jaarlijks tornooi (verkoop broodjes, croques tvv de 

club), ook zoeken wij chauffeurs voor het besturen van een minibusje (8 

personen + chauffeur) bij deelname aan internationale tornooien in Duitsland, 

Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk enz. 
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WZK Waterpolo Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Luc Van Landeghem 

Adres:  Meesterstraat  151, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03 777 52 99 

E-mailadres: luc.vanlandeghem@eandis.be 

 

WZK Waterpolo is een snel groeiende sportclub die inzet op eigen 

jeugdopleiding! We willen op een gezonde manier sportieve zwemmers opleiden 

in een uitdagende ploegsport zodat zij later ons eerste team kunnen versterken. 

WZK Waterpolo is ook druk in de weer met de organisatie van het internationale 

waterpolotornooi 'FLANDERS OPEN CUP"  en Wase ijsberenduik, met zijn zowat 

1000 moedige deelnemers, beiden op het recreatieoord De Ster. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Om onze vele jeugdtrainingen op een vlotte, dynamische en professionele wijze 

te laten verlopen, zijn we steeds op zoek naar jeugdtrainers, studenten 

sportopleiding….en dit zowel voor de zwemtrainingen als voor de 

waterpolotrainingen. De club staat in voor de nodige vorming, het nodige 

materiaal. Gevormde trainers kunnen genieten van een vergoeding. Ook voor de 

organisatie van het internationaal tornooi en de ijsberenduik zijn helpende 

handen in ons enthousiast team altijd welkom ! 

 

 

Roller Club De Ster VZW 

Contactpersoon: Veerle Stevens  

Adres: Kievitsstraat 13, 9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 0496 02 59 75 

E-mailadres: veerle.stevens1@gmail.com 

Website: www.rollerclubdester.be 

Onze club verzorgt trainingen voor kinderen, jongeren en volwassen om hen 

wegwijs te maken in het recreatief inline-skaten. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 
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� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Ben je minimum 18, een ervaren skater en wil je graag trainingen geven aan 

kinderen op zaterdagvoormiddag van 10-12 (niet tijdens juli en augustus), neem 

dan zeker contact op met ons.  

 

 

Turnkring Jong en Blij Nieuwkerken-Waas vzw 

Contactpersoon:  François Van den Bossche 

Adres: Zonnestraat 102, 9100 Nieuwkerken-Waas 

Telefoon: 03 778 04 24 

E-mailadres: fransvdb@yahoo.com 

 

Turnkring Jong en Blij Nieuwkerken-Waas VZW, telt momenteel meer dan 500 

leden.  

Het bestuur streeft op de eerste plaats een omgeving te scheppen waar het 

plezier van het bewegen en de spontane spelvreugde centraal staan. 

Het bestuur wenst voornamelijk dat onze leden met veel plezier de turn en 

danssport beoefenen zowel op recreatief als op competitief niveau. In een 

aangename sfeer willen we een bijdrage leveren aan de individuele ontwikkeling 

van onze leden. Dit niet alleen op sportief vlak maar ook op vlak van waarden, 

normen, respect en het naleven van de gestelde regels. 

 

Wij bieden aan:  

� verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

� verzekering lichamelijke ongevallen 

� vorming 

� vergoeding 

 

Wij zoeken jou! 

Wij zoeken trainers en trainsters voor recreatieve en wedstrijdgroepen. 

Trainingen worden gegeven van maandag tot vrijdag in de Mispelaer, OC 't 

Verschil in Nieuwkerken en in de sporthal van de Witte Molen in Sint-Niklaas. Wij 

bieden verschillende disciplines aan: turnen, dansen, trampoline, acro, 

ropeskipping, wedstrijdturnen, zumba, step en BBB. 
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Nuttige links 
 

Hieronder vind je enkele nuttige links betreffende vrijwilligerswerk. 

 

www.vrijwilligerswerk.be 

� Dé website rond vrijwilligerswerk! Hier vind je informatie over de 

wetgeving voor vrijwilligerswerk, vormingen die je als vrijwilliger kan 

volgen... 

� Op de website vind je ook een heuse databank voor organisaties die nog 

vrijwilligers zoeken.  

 

www.vrijwilligersweb.be 

� Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw heeft als hoofddoel het 

vrijwilligerswerk te promoten en te ondersteunen.  

Het Steunpunt spitst zich vooral toe op het informeren van organisaties en 

vrijwilligers, op communicatie en samenwerking met de overheid en 

andere relevante partners.  

Daarnaast volgt het Steunpunt juridische en sociale ontwikkelingen 

verwant aan de sector op. 
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Nuttige informatie 
 

 

Wat is vrijwilligerswerk? 

 

Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht. 

De activiteit  

� vindt plaats ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die 

de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als 

geheel. 

� wordt ingericht door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband 

van degene die de activiteit verricht.  

� wordt niet verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een 

dienstencontract of een statutaire aanstelling door dezelfde persoon en voor 

dezelfde organisatie. 

 

Wie zijn vrijwilligers? 

De vrijwilliger is elke natuurlijke persoon die een activiteit verricht zoals 

omschreven hierboven. 

 

Welke organisaties schakelen vrijwilligers in? 

Een organisatie is elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon 

zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers. 

 

Vanaf welke leeftijd is het mogelijk aan vrijwilligerswerk te doen? 

Het is mogelijk om vrijwilligerswerk te verrichten vanaf de leeftijd van 16 jaar.  

 

Wat met een onkostenvergoeding? 

Vrijwilligerswerk is onbetaald. De wet laat wel toe dat vrijwilligers een 

kostenvergoeding ontvangen zonder in de problemen te komen.  

Dit is ofwel een forfaitaire kostenvergoeding die maximaal 33,36 EUR/dag of 

1.334,55 EUR/jaar bedraagt (in 2017) ofwel een reële kostenvergoeding 

(terugbetaling van de werkelijke gemaakte kosten zoals maaltijden, drank, 

computer- en gsm-gebruik). 

 

Waarover moet een organisatie haar vrijwilligers informeren? 

Elke organisatie die vrijwilligers inschakelt is gebonden aan de informatieplicht. 

Voordat de activiteiten van een vrijwilliger aanvangen, moet hij minstens 

volgende informatie ontvangen:  

� de sociale doelstelling van de organisatie. Dit pluk je uit de statuten of 

verslagen 
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� het juridisch statuut van de organisatie en voor de feitelijke vereniging de 

identiteit van de verantwoordelijke(n) van de vereniging (minstens één naam)  

� het feit dat er een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) is 

afgesloten, inzake de risico's bij het vrijwilligerswerk (zie ook bij 'opmerking')  

� of er andere vrijwilligersverzekeringen zijn afgesloten en welke: bvb. 

rechtsbijstand, lichamelijke ongevallen, e.a.  

� of een (kosten)vergoeding betaald wordt en zo ja, wat en wanneer, forfaitair 

of bewezen door documenten  

� dat de geheimhoudingsplicht geldt - volgens artikel 458 van het Strafwetboek 

- en de vrijwilliger die moet naleven   

� specifieke organisatiegebonden afspraken moeten ook opgesomd worden  

 

Wat met aansprakelijkheid? 

De organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers 

veroorzaken ten opzichte van derden, zowel tijdens de uitvoering van de 

activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. Vrijwilligers die 

tijdens hun vrijwilligerswerk een fout maken die schade veroorzaakt aan derden 

of aan de organisatie, zullen die schade niet moeten vergoeden, behalve als er 

sprake is van een grove fout, een herhaaldelijke lichte fout of bedrog. 

 

!!! Opmerking:  

Het gevolg van het voorgaande is dat organisaties die vrijwilligers willen 

inschakelen moeten verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.  

 

Meer info? 

Wens je meer informatie in verband met deze folder? Wens je als organisatie een 

zoekertje te plaatsen in een volgende editie?  

Neem contact op met: 

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 

03 778 37 39 of welzijnshuis@sint-niklaas.be 

  

Rol van het stadsbestuur? 

Stad Sint-Niklaas biedt met deze folder louter informatie aan.  

Het stadsbestuur is dus niet verantwoordelijk voor de algemene werking én de 

kwaliteit van de vrijwilligerswerking van de organisaties die in deze folder 

vermeld staan.  

Als je een klacht hebt dan richt je je best rechtstreeks naar de directie van de 

organisatie in kwestie of bij de koepelorganisatie van de vereniging. 

 


