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Voorwoord 
 

Zin in iets nieuws? 

Zin in vrijwilligerswerk? 

          Januari 2020 

 

Zonder vrijwilligers zou een heel deel van de samenleving stilvallen. Zeker ook in Sint-

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

niet meer bestaan. Vrijwilligers vormen de onmisbare ruggengraat van het 

verenigingsleven. En het verenigingsleven is op zijn beurt de hartenklop van Sint-Niklaas 

en haar deelgemeenten. Belangeloos zetten ze zich in voor een sportvereniging of 

theaterkring, voor personen met een beperking of mensen in armoede. Zonder 

vrijwilligers zouden grote evenementen als Villa Pace maar even goed de 

buurtinitiatieven in je wijk ondenkbaar zijn. 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? Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en 

tegelijk goud waard. 

 

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

een leuke tijdsbesteding, (nieuwe) sociale contacten, waardering, dankbaarheid en 

vriendschap van de mensen waarvoor je werkt, je ontdekt nieuwe en andere aspecten 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: wij willen de matchmaker zijn tussen vraag en 

aanbod. Zorgen dat de vrijwilliger bij de vereniging raakt en omgekeerd. 

Omdat het verenigingsleven zeer dynamisch is en de vragen van voorzieningen en 

organisaties voortdurend in verandering zijn, is dit al de achtste editie van de brochure. 

Ze is volledig aangepast en nagelnieuw. 

 

Veel succes en plezier! 

 

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99,  

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

Bond Moyson – Oost Vlaanderen, kantoor Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Katja Daman 

Leopold II laan 20, 9100 Sint-Niklaas  

09 333 55 00 

katja.daman@bondmoyson.be 

www.bondmoyson.be/ovl 

 

Voor onze organisatie is vrijwilligerswerk een belangrijke aanvulling op de diensten van 

de ziekenfondsen. Elke vrijwilliger heeft eigen kennis, vaardigheden en ervaringen die 

het werk van ons professionele medewerkers lichter kunnen maken.  

 

Binnen de strategische doelstelling om het ziekenfonds als sociale actor en 

middenveldorganisatie te profileren, spelen vrijwilligers en hun organisaties een grote 

rol. Zij vormen een belangrijk netwerk voor de ziekenfondsen en maken een stevige link 

naar de leden van het ziekenfonds.  
 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ophalen getuigschriften verstrekte hulp voor niet mobiele leden,  

met weinig of geen mantelzorg en/of zorgnetwerk  

 Ophalen andere ZF documenten 

 Aanbieden van administratieve ondersteuning allerlei aan onze leden 

 Je kan werken als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon  

 Mensen uit hun isolement halen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal zijn  

 Empathisch zijn 

 Enige administratieve kwaliteiten en vaardigheden  

 Kennis hebben van pc en tools  

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Enkele uurtjes per week 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 GSM - PC en printer op het werk 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming  

 Een vrijwilligersvergoeding en vergoeding van verplaatsingsonkosten 
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Fit & Well 2 day vzw 

Contactpersoon: Lieve De Schrijver 

Leopold II laan 20, 9100 Sint-Niklaas  

0475 31 55 89 

fit@bondmoyson.be  

www.bondmoyson.be/fit 

 

Fit&Well2DAY, partner van Bond Moyson, biedt gezonde activiteiten en diensten aan op 

maat van iedereen.  

Naast een individuele dienstverlening (pedicure, podoloog, psycholoog, dietist, personal 

trainer,.. ), bieden we ook een ruim aanbod van infosessies en workshops. Een greep uit 

het aanbod: Ouder&kind yoga, rookstopbegeleiding, Start to Move, workshop 'Bijf 

actief, verminder je stress, infosessie ‘Hoe gezond zijn voedingshypes?’, workshop ‘S.O.S. 

Stress’, selfcoaching, diabeteseducatie, lichaamsverzorging bij kanker, EHBO bij 

kinderen ,…  

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Begeleiding van activiteiten rond gezondheid (infosessies, workshops, 

lessenreeksen, ... ) in onze Fit&Well2DAY-centra 

 Vorming geven 

 Promo bij events 

 Administratieve ondersteuning 

 Logistieke ondersteuning 

 Onthaal 
 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal, vlot in de omgang  

 Geëngageerd 

 Vriendelijk  

 Correct 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 1x per maand beschikbaar zijn om een activiteit te begeleiden in onze kantoren 

 De frequentie kan afgesproken worden met de vrijwilliger 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming  

 Andere vergoeding af te spreken volgens het soort vrijwilligerswerk 
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STAN trefpunt verstandelijke beperking Waasland Mediaclub 

Contactpersoon: Alex Ballieu 

Begijnenstraat 73, 9100 Sint-Niklaas  

0473 96 19 01 

mediaclub@live.com 

 

 

We organiseren éénmaal per maand op vrijdagavond begeleide activiteiten voor 

jongeren met een mentale beperking.  

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Begeleiding van activiteiten zoals: bowling, restaurantbezoek, cinemabezoek, 

theater, musical, wandeling... met éénmaal per jaar een dagactiviteit 
 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal, vlot in de omgang  

 Empathisch vermogen  

 Gezonde open geest 

 Bij voorkeur voeling met de doelgroep, jongeren met een mentale beperking 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Gemaakte afspraken nakomen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Een hapje en drankje 

 Welgemeende erkenning door de groep 
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Gezinsbond afdeling Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Marleen Goeman 

Breedstraat 189, 9100 Sint-Niklaas  

0494 43 86 92 

gezinsbondsint-niklaas@hotmail.com 

www.sintniklaas.gezinsbond.be 

 

Wij zijn onderdeel van landelijke vereniging die opkomt voor alle gezinnen.   

Bij ons kunt u terecht voor : kinderoppasdienst (enkel voor leden), workshops, 

tweedehandsbeurzen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Een handje toe te steken bij activiteiten zoals : tweedehandsbeurzen, ronddragen 

van bondskrantjes, workshops.. 

 Versterken van onze bestuursploeg indien je beschikt over organisatorisch talent. 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal, vlot in de omgang  
 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Enkele momenten kunnen vrijmaken 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding bij eventueel gemaakte kosten 
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Burenbemiddeling Stad Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Zoë Riemis 

Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas  

03 778 34 30  

burenbemiddeling@sint-niklaas.be 

 

 

De burenbemiddelaars voorkomen dat kleine ergernissen en overlast tot burenruzies 

leiden en bij de politie of de rechtbank terechtkomen. Er wordt samen met de buren 

gezocht naar een goede oplossing voor beide partijen.  

Burenbemiddeling is gratis. De bemiddelaars zijn onpartijdig en de inhoud van het 

gesprek is vertrouwelijk. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Je gaat telkens aan de slag samen met een collega vrijwilliger 

 Bezoek aan beide partijen (buren) 

 Begeleiden van een bemiddelingsgesprek wanneer beide partijen er voor openstaan 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal voelend 

 Communicatief 

  Positieve ingesteldheid 

 Diplomatisch 

 Elementen in een verhaal of conflict kunnen herbenoemen 

 Een gesprek op een geordende wijze laten verlopen 
 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Bereid zijn om een opleiding tot vrijwillige burenbemiddelaar te volgen 

 Minstens 1.5 jaar actief betrokken zijn (minstens 5 bemiddelingen per jaar) 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Onkostenvergoeding 

 Vrijwilligersvergoeding 
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Zelfhulpgroep Iets Trager 

Contactpersoon: Leo de Theije 

Sparrenhofstraat 43c  b201, 9100 Sint-Niklaas  

03 779 76 75 / 0496 83 10 40 

leo.de.theije2@gmail.com 

 

 

Deze groep bestaat uit mensen met een CVA of NAH. Wij doen ontspanningsactiviteiten, 

uitstapjes, bus uitstappen, wandelen, aangepaste vakantie met bussen die over liften 

beschikken, genieten van eens lekker te gaan eten en nog veel meer. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Organiseren van afspraken 

 Agenda’s opmaken 

 Boekhouding  

 Penningmeester 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Vertrouwelijk zijn 

 Eerlijk zijn 

 Handig zijn 
 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Bereidheid om de activiteiten voor te bereiden die om de 5 weken plaatsvinden 

 Engagement om je voor een lange tijd (bij voorkeur een aantal jaar) in te werken in 

de organisatie 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  

 Gratis lidmaatschap van de organisatie 
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CAW Oost-Vlaanderen 

Contactpersoon: Marleen Bolangier 

Gasmeterstraat 81/b, 9100 Sint-Niklaas  

0471 46 67 25 

vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be 

www.caw.be 

 

CAW Oost-Vlaanderen heeft de missie om het welzijn van iedereen in Oost-Vlaanderen 

te versterken, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We willen 

actief bijdragen aan een zorgzame, solidaire en veerkrachtige samenleving. In onze 

hulp- en dienstverlening vertrekken we vanuit de kracht van de cliënt en zijn of haar 

omgeving. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Baliewerk in het CAW-huis (Gasmeterstraat 81/b, 9100 Sint-Niklaas)  

 Helpen in het Inloopcentrum Den Durpel (Blokmakerstraat 4, 9100 Sint-Niklaas) 

 In het Waasland: 

o Buddy zijn van een erkend vluchteling of een persoon in kwetsbare situaties. 

o Helpen bij Slachtofferhulp 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Openstaan voor en respectvol omgaan met verschillende culturen, opvattingen, 

religies, …   

 Eigen grenzen kunnen aangeven en die van anderen respecteren 

 Sociaal, geduldig en consequent zijn 

 Zelfstandig, maar ook in groep kunnen werken 

 Kunnen werken met telefoon en mail. 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Een halve dag tot maximum 2 halve dagen per week 

 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Verplaatsingskosten 
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Samana regio Waas & Dender - Buddywerking 

Contactpersoon: Isabel Duchesne 

de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas  

03 760 38 50 

waasendender@samana.be 

www.samana.be 

 

Samana versterkt de weerbaarheid van chronisch zieke mensen en mantelzorgers. In 

onze samenleving leidt een chronische ziekte vaak tot ontmoediging en vereenzaming. 

Samen met duizenden gemotiveerde vrijwilligers bieden we een waaier aan activiteiten 

aan om het sociaal isolement te doorbreken en om chronisch zieke mensen en hun 

omgeving te ondersteunen. En we werken aan belangenbehartiging. 

De buddywerking in regio Waas en Dender is een samenwerking tussen Samana regio 

W&D (vrijwilligersluik) en CGG De Drie Stromen (deelnemersluik). 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Mensen met een psychische kwetsbaarheid helpen om terug een sociaal netwerk op 

te bouwen door samen activiteiten te doen zoals: naar de film of een optreden gaan, 

een terrasje doen…  

 Vrijwilligerswerk op maat afgestemd op je eigen mogelijkheden, wensen en 

verwachtingen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 'gewoon' doen, geen hulpverlener zijn 

 sociaal vaardig zijn 

 discretie en beroepsgeheim respecteren 

 initiatief nemen 

 geduld en doorzettingsvermogen hebben 

 eigen grenzen bewaken 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 basisvorming volgen (3 verschillende momenten) 

 regelmatig (min. 2 x maand) tijd ter beschikking hebben 

 je voor langere periode willen en kunnen engageren 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding 

 Verplaatsingskosten 
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Samana regio Waas & Dender – Plaatselijke Werking 

Contactpersoon: Eveline Van Hecke 

de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas  

03 760 38 50 

waasendender@samana.be 

www.samana.be 

 

Samana versterkt de weerbaarheid van chronisch zieke mensen en mantelzorgers. In 

onze samenleving leidt een chronische ziekte vaak tot ontmoediging en vereenzaming. 

Samen met duizenden gemotiveerde vrijwilligers bieden we een waaier aan activiteiten 

aan om het sociaal isolement te doorbreken en om chronisch zieke mensen en hun 

omgeving te ondersteunen. En we werken aan belangenbehartiging. 

Ook in jouw buurt is een vrijwilligersgroep van Samana actief. Ze organiseren heel wat 

voor chronisch zieke mensen: bijeenkomsten waarbij ontmoeten, ontspannen, 

informatie delen en creatief zijn centraal staan. Met aandacht voor de behoeften van 

chronisch zieke en zorgbehoevende mensen.  

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Een luisterend oor zijn voor chronisch zieke mensen  

 Organiseren van activiteiten 

 De werking van de vereniging verder uitbouwen of stroomlijnen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal vaardig zijn 

 Discretie en beroepsgeheim respecteren 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Afhankelijk van je eigen mogelijkheden en interesses afspreken met de plaatselijke 

afdeling 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Samana regio Waas & Dender – Telefonisch Huisbezoek 

Contactpersoon: Marjan Van Bockstele 

de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas  

03 760 38 50 

waasendender@samana.be 

www.samana.be 

 

Samana versterkt de weerbaarheid van chronisch zieke mensen en mantelzorgers. In 

onze samenleving leidt een chronische ziekte vaak tot ontmoediging en vereenzaming. 

Samen met duizenden gemotiveerde vrijwilligers bieden we een waaier aan activiteiten 

aan om het sociaal isolement te doorbreken en om chronisch zieke mensen en hun 

omgeving te ondersteunen. En we werken aan belangenbehartiging. 

De werking telefonisch huisbezoek probeert via telefonische contacten tussen 

vrijwilligers en zorgbehoevende en/of eenzame personen de nood aan sociaal contact 

in te vullen.  

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Telefonisch contact leggen met zorgbehoevende en/of eenzame personen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal vaardig zijn 

 Discretie en beroepsgeheim respecteren 

 Luisterend oor bieden 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 In overleg met de persoon die je opbelt kan je zelf kiezen hoeveel tijd en energie je 

aan dit engagement besteed 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding van de telefoonkosten 
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Samana regio Waas & Dender – Vakantiewerking 

Contactpersoon: Isabel Duchesne 

de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas  

03 760 38 50 

waasendender@samana.be 

www.samana.be 

 

Samana versterkt de weerbaarheid van chronisch zieke mensen en mantelzorgers. In 

onze samenleving leidt een chronische ziekte vaak tot ontmoediging en vereenzaming. 

Samen met duizenden gemotiveerde vrijwilligers bieden we een waaier aan activiteiten 

aan om het sociaal isolement te doorbreken en om chronisch zieke mensen en hun 

omgeving te ondersteunen. En we werken aan belangenbehartiging. 

We helpen chronisch zieke mensen of mensen met een lichamelijke beperking om te 

blijven reizen, de wereld te ontdekken, op adem te komen of te herbronnen zowel in 

binnen- als buitenland. Centraal daarbij staat een goede zorgondersteuning door 

deskundige vrijwilligers en verpleegkundigen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Hulp bieden bij het wassen en aankleden van de vakantiegangers 

 Hulp bieden bij de maaltijden 

 Vakantiegangers begeleiden tijdens de activiteiten  

 Actief naar de vakantiegangers hun verhaal luisteren 

 Samen met de reisleider en vakantiegangers het vakantieprogramma uitwerken 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal vaardig zijn 

 Goede lichamelijke en geestelijke conditie 

 Discretie en beroepsgeheim respecteren 

 Luisterend oor zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je kan je minimum één week per jaar vrijmaken 

 Bereid zijn om je in te zetten 

 Opleiding en ondersteuning die we bieden regelmatig volgen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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VFG Oost-Vlaanderen vzw 

Contactpersoon: Lien Peremans 

Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde  

09 333 58 02 

o-vl@vfg.be 

www.vfg.be 

 
VFG is een organisatie die zich inzet voor personen met een beperking, chronisch zieken en hun 

omgeving. Onze werking is opgebouwd rond drie pijlers. VFG is: 

- een vereniging die mensen samenbrengt door vrije tijd aan te bieden 

- een laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met 

beperking 

- een sterke belangenbehartiger met een breed netwerk 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 CLIX = het netwerk versterken van personen met een beperking, 1-op-1 begeleiding 

 Ondersteuning bij vrijetijdsactiviteiten voor personen met een beperking 

 Occasionele ondersteuning bij lokale verenigingen die zich inzetten voor de doelgroep personen met 

een beperking 

 Begeleiden van vakanties voor personen met een beperking 

 Begeleiding opnemen voor personen met een beperking op festivals 

 Vrijwilliger bij de Reizende Caféploeg 

 Als ervaringsdeskundige met een beperking voorlezen in lagere scholen  

 Begeleiden van voorleessessies in lagere scholen door personen met een beperking: begeleiden van 

de lezers, vervoersondersteuning, uitwerken van materiaal 

 Belangen verdedigen van personen met een beperking binnen het gemeentelijk, stedelijk beleid van 

jouw gemeente/stad 

 Horecazaken positief sensibiliseren rond toegankelijkheid 

 Begeleiden van educatieve spelen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Een warm hart hebben voor personen met een beperking 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 De vrijwilliger schaart zich achter de visie van VFG.  

 Op basis van de behoeften / interesses / talenten van de vrijwilliger bekijken we welke taken de 

vrijwilliger binnen VFG op zich kan nemen.  

 De vrijwilliger kan op zijn/haar eigen tempo onze organisatie leren kennen. 

 We garanderen maximale flexibiliteit op vlak van intensiteit, inhoud en duurtijd. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Voor bepaalde vrijwilligersgroepen wordt er een kostenvergoeding voorzien 
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HuisvandeMens 

Contactpersoon: Katja Veraert 

Stationsplein 22, 9100 Sint-Niklaas  

03 777 20 87 

sintniklaas@demens.nu 

www.demens.nu 

 

Het HuisvandeMens zet in op de individuele ontplooiing van ieder mens en draagt haar 

steentje bij voor een warme en humane samenleving. Eigen zingeving, reflectie, 

kritische dialoog en verbondenheid staan centraal in onze dienstverlening. In een 

HuisvandeMens kan je terecht voor gesprekken rond levensvragen en zingeving, voor 

informatie bijv. bij wilsbeschikkingen en waardig levenseinde, het verzorgen van 

vrijzinnig humanistische plechtigheden op maat bij belangrijke levensmomenten en het 

organiseren van diverse activiteiten zoals debatten, gespreksavonden en lezingen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Begeleiden van vrijzinnig humanistische plechtigheden bij belangrijke momenten in 

het leven zoals geboorte, huwelijk, uitvaart 

 Het verlenen van morele bijstand, ondersteunende gesprekken bij bewoners in 

woonzorgcentra 

 Hulp bij activiteiten en projecten 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Empathie en discretie: een luisterend oor bieden, de verhalen van anderen centraal 

stellen zonder te oordelen 

 Creativiteit en een praktische geest 

 Zichzelf terugvinden in een vrijzinnig humanistische levenshouding 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Een kritische ingesteldheid met een warm hart voor de medemens 

 Als vrijwillig medewerker voor het HuisvandeMens draag je ook de vrijzinnig 

humanistische waarden mee uit 

 Je staat open voor ontmoeting met anderen en je durft uitdagingen aan te gaan 

 Je draagt bij tot een warme samenleving: werken bij het HuisvandeMens is 

inspirerend en versterkt je als mens 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Reële kosten en kilometervergoeding 
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PVT Casa Neri 

Contactpersoon: Machteld Van Raemdonck en Marijke Blommaert 

Ankerstraat 87, 9100 Sint-Niklaas  

03 760 06 47 of 03 760 07 82 

machteld.vanraemdonck@gpn.be of marijke.blommaert@gpn.be 

www.pvtcasaneri.be 

 

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Casa Neri is een residentiële woonvorm voor 

volwassenen met een chronische, gestabiliseerde, psychiatrische problematiek. We 

zetten in op de talenten, capaciteiten en krachten van de bewoners, op de verschillende 

rollen die ze hebben in het leven, los van 'de psychische ziekte'. Op die manier willen 

we hen een betekenisvol leven geven. We gaan op zoek naar wat voor hen kwaliteit in 

het leven kan bieden. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Begeleiding van verschillende activiteiten voor de bewoners 

 Openhouden van de cafetaria op zaterdag 

 Een gezelschapsspel spelen of koffie schenken tijdens het wekelijks marktcafé 

 Begeleiden en ondersteunen van uitstappen 

 Bezoekvrijwilliger zijn voor mensen die weinig bezoek ontvangen 

 Helpen bij evenementen of familiefeesten 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Een hart hebben voor mensen 

 Tolerant zijn naar mensen die misschien een beetje anders zijn 

 Een luisterend oor hebben 

 Aanvoelen waar hulp nodig is en niet overnemen wat men nog zelf kan 

 Bewoners waarderen en aanvaarden zoals ze zijn 

 Sociaal voelend zijn 

 Geen vooroordelen hebben 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 We kijken naar wat de vrijwilliger zelf wil opnemen, waar men zich goed bij voelt 

 Wij kunnen geen wekelijkse, vaste activiteit aanbieden, maar vragen vrijwilligers bij 

grotere activiteiten 

 Wij zetten vrijwilligers in naargelang de noden 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
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Rode Kruis Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Goedele Firlefyn 

Ankerstraat 87, 9100 Sint-Niklaas  

0473 83 68 08 

info@sint-niklaas.rodekruis.be 

www.rodekruis.be/sint-niklaas 

 

Het Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Onze missie is drieledig: 

1. We komen op voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland 

2. We zijn actief op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en 

bloedvoorziening 

3. Bij dat alles doen we in Sint-Niklaas uitsluitend een beroep op vrijwilligers 

We bieden een sociaal engagement met veel waardering in een leuk team 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Sociale Hulpverlening: bezoeken aan senioren, huiswerkbegeleiding bij kinderen 

 Handicar: chauffeurs 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Wij zoeken mensen met een passie voor mensen 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 We zorgen voor een engagement op maat naargelang de interesses, beschikbaarheid 

en talenten van onze vrijwilligers.  

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Onkostenvergoeding 
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VZW Thuishulp: dienst B-Mobiel en oppashulp 

Contactpersoon: Ann Van Couwenberghe 

Leopold II laan 20, 9100 Sint-Niklaas   

09 333 55 00 optie 2 

ann.vancouwenberghe@socmut.be 

www.bondmoyson.be 

 

Onze vrijwilligers vervoeren minder mobiele mensen naar de dokter, naar een activiteit 

of doen samen boodschappen. Er kan ook beroep gedaan worden op oppas vrijwilligers 

voor bezoek, gezelschap, wandelen (eventueel met rolstoel), maaltijdbegeleiding, dag- 

en nachtoppas bij mensen die thuis verblijven. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Vervoer en begeleiding van minder mobiele mensen 

 Minder mobiele mensen bezoeken en gezelschap houden 

 Boodschappen doen 

 Wandelen 

 Maaltijdbegeleiding 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Je bent hulpvaardig 

 Je kan goed luisteren en beschikt over een goed inlevingsvermogen 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je vindt vlot de weg 

 Je kunt Nederlands spreken, lezen en schrijven 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht? 
 

 Vrijwilligers bepalen zelf wanneer en hoeveel ze inzetbaar zijn 

 We verwachten dat vrijwilligers zich houden aan de gemaakte afspraken met de 

cliënt en de organisatie 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Effectieve en forfaitaire kostenvergoeding 

 Omnium verzekering auto 
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Rode Kruis opvangcentrum Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Loes Vandenbroecke 

Kasteelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas   

03 778 88 20  

integratie.ocsint-niklaas@rodekruis.be 

www.rodekruis.be/sint-niklaas/ 

 

Het Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Onze missie is drieledig: 

1. We komen op voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland 

2. We zijn actief op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en 

bloedvoorziening 

3. Bij dat alles doen we in Sint-Niklaas uitsluitend een beroep op vrijwilligers 

We bieden een sociaal engagement met veel waardering in een leuk team 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Kinderanimatie 

 Ondersteuning van vrouwen- en mannenactiviteiten 

 Ondersteuning van sportactiviteiten 

 Taallessen geven (Nederlands, Engels of Frans) 

 Huiswerkbegeleiding voor kinderen of jongeren 

 Meehelpen op feestelijke gelegenheden 

 Uitstappen mee begeleiden 

 Geven van creatieve workshops 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Multicultureel denken en doen 

 Mondig en empathisch zijn 

 Flexibiliteit 

 Grenzen bewaren om een balans te vinden tussen privé en vrijwilligerswerk 

 Doorzettingsvermogen 

 Autonomie 

 Integere houding (eerlijkheid, zin voor verantwoordelijkheid en punctualiteit) 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 We vragen liefst een langdurig engagement (6 maanden) 

 Hoe vaak iemand zich beschikbaar stelt, kan zelf bepaald worden 

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

stellen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Tussenkomst in verplaatsingskosten 
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De Klokke VZW 

Contactpersoon: Bob Lenssens 

Abingdonstraat 101, 9100 Sint-Niklaas   

03 766 12 50  

vrijwilliger@deklokke.be 

www.deklokke.be 

 

De Klokke is een zorgaanbieder voor volwassenen met een verstandelijke beperking. 

Deze mensen wonen in de voorziening of zelfstandig in de nabijheid. De Klokke biedt 

ook dagbesteding aan. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Samen naar de markt gaan 

 Een koffietje gaan drinken 

 Een partijtje biljart 

 Een wandeling met de hond 

 Hulp bij het eten 

 … 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 U hebt zin voor verantwoordelijkheid 

 Communiceert vlot  

 U bent integer 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 De Klokke staat zowel open voor een eenmalig engagement als voor een 

samenwerking op regelmatige basis 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Oneindig veel dankbaarheid van de bewoners 
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Fietsersbond Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Paul De Meester 

Eksterstraat 2, 9100 Sint-Niklaas   

0487 90 54 70 

sintniklaas@fietsersbond.be 

www.fietsersbond.be/sint-niklaas 

 

Als plaatselijke afdeling van Fietsersbond vzw zetten we ons in voor de belangen van 

elke fietser. We lobbyen, voeren acties, geven advies, zijn gesprekspartner van het 

stadsbestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie... Kortom, we zetten druk 

op het beleid om meer en betere fietspaden, fietsroutes, fietsparkeerplaatsen en meer 

ruimte te voorzien voor fietsers. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Je kan fietsproblemen signaleren 

 Deelnemen aan onze maandelijkse vergadering 

 Mee in gesprek gaan met het stadsbestuur  

 Deelnemen aan acties  

o de jaarlijkse Applausdag op de eerste lentedag 

o een stand op de verkeersvrije zondag in september  

o … 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Ervaringsdeskundige zijn als betrokken dagelijkse fietser 

 Indien je bijkomende kwaliteiten hebt (inzicht in verkeersplanning, een goede pen...) 

dan is dat uiteraard meer dan welkom 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Deelname aan de maandelijkse kernvergadering is belangrijk 

 Enkele keren per jaar kan je aansluiten bij een actie of een overleg met de stad 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld naar de 

vormingsmomenten van de Fietsersbond) worden vergoed 
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Dagcentrum Sint-Niklaas vzw 

Contactpersoon: Anne Van Laere 

Onze-Lieve-Vrouwplein 31, 9100 Sint-Niklaas   

03 776 03 86 

anne.vanlaere@dagcentrum.be 

www.dagcentrum.be 

 

Dagcentrum Sint-Niklaas biedt dagbesteding aan volwassenen met een beperking. De 

activiteiten vinden plaats in groep of individueel, op een van onze twee locaties, maar 

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

programma op maat wordt opgesteld om optimaal tegemoet te komen aan ieders 

individuele noden. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Tuinwerk  

 Begeleiden van ophaaldienst 

 Schilder- en onderhoudswerken 

 Mee begeleiden van activiteiten 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Voor het begeleiden van onze mensen:  

o Op een warme manier contact kunnen leggen  

o Over een goede dosis geduld beschikken 

o De Nederlandse taal onder de knie hebben 

 Voor de logistieke taken: 

o zelfstandig kunnen werken  

o open staan voor mensen met een beperking 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Vrijwilligerswerk kan sporadisch, regelmatig, met halve of ganse dagen 

 Het kan wekelijks of minder frequent 

 We verwachten dat een vrijwilliger correct omgaat met de afgesproken momenten 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vrijwilligers die een ganse dag bij ons actief zijn, bieden wij een warm middagmaal 

aan 
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Dagcentrum Vesta vzw 

Contactpersoon: Hilde Wauters 

Patershoek 4, 9111 Belsele   

03 780 95 40 

hilde.wauters@vestavzw.be 

www.vestavzw.be 

 
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 zes leefgroepen, gebouwen voor dagbesteding, een snoezelruimte, belevingstuin, 

paardenwerking, …. Campus Hadeywch 1 telt twee leefgroepen en enkele studio's, Campus Hadewych 2  

heeft een huisje en studio's en bevindt zich middenin een woonwijk. Daarnaast zijn er nog enkele 

cliënten die, alleen of samen, in een eigen woning wonen.  

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Naar het containerpark gaan met bewoners 

 Helpen in ons wekelijks praatcafé 

 Helpen bij de eetsituatie of verzorging 

 Een café-, brasserie- of bibliotheekbezoekje doen 

 Wekelijks enkele boodschappen doen op de donderdagse markt 

 Praktisch-huishoudelijke taken doen met bewoners 

 Een wandeling of fietstochtje maken met een/enkele bewoners of bijspringen bij een atelier 

 Meter of peter worden van een bewoner 

 Tuinwerk, klusjes, groentetuin, dierenverzorging 

 Strijken, naaiwerk doen, helpen bij verdeling van producten 

 Administratieve ondersteuning geven 

 Helpen tijdens onze jaarlijkse activiteiten  

 … 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Achter de visie en missie van Vesta staan 

 Respectvol zijn in het algemeen, maar ook naar privacy toe 

 Verantwoordelijkheid nemen 

 Kunnen samenwerken 

 Flexibel, loyaal en ontwikkelingsbereid zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Het engagement dat je wil aangaan en dat bevraagd wordt bij de kennismaking nakomen.  

 We maken een uurrooster op afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilliger. We zijn hierin 

flexibel. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Gratis maaltijd 

 Tussenkomst in onkosten, bijdrage in de vervoersonkosten 

 Waardering en respect voor je inzet, informatie en ondersteuning en een attentie tijdens de week van 

de vrijwilliger 
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Fiola vzw 

Contactpersoon: Sophie Broeckaert 

Wijnveld 255, 9112 Sinaai 

09 274 10 10 

sophie.broeckaert@fiolavzw.be 

www.fiolavzw.be 

 

Sinds 1 januari 2018 werkt begeleid wonen Het Bint samen met 5 andere organisaties 

in Oost-Vlaanderen onder de naam Fiola vzw. Fiola vzw biedt ondersteuning aan baby’s, 

kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk 

in de regio Oost-Vlaanderen. Fiola vzw biedt individuele begeleiding, zowel bij de 

personen thuis als op de dienst, persoonlijke assistentie, begeleid werken en 

groepswerking. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ondersteuning bij groepswerking  

o Bij een werking in het groen 

o Bij arbeidsgerichte activiteiten 

 Vrijetijdsactiviteiten voor personen met een beperking 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Zin en 'feeling' om met mensen met een beperking te werken 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Tijdens een kennismakingsgesprek wordt afgetoetst welke taken mogelijk zijn, 

welke kwaliteiten u heeft en of we iets voor elkaar kunnen betekenen 

 Mogelijkheid van eenmalige activiteiten tot structurele engagementen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 In bepaalde gevallen, bij structurele engagementen en na een proefperiode, kan een 

vrijwilligersvergoeding aangeboden worden 
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VIVA - Socialistische Vrouwen Vereniging vzw Oost-Vlaanderen 

Contactpersoon: Kathleen Roegis 

Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde  

09 333 58 08 

kathleen.roegis@viva-svv.be 

www.viva-svv.be 

 

VIVA - SVV is een vrouwenvereniging die het welzijn van vrouwen verhoogt. We 

brengen vrouwen op een innovatieve en laagdrempelige manier samen, inspireren hen 

en komen op voor hun belangen. We gaan voor thema's die behoren tot de leefwereld 

van vrouwen tussen 25 - 55 jaar. Als maatschappelijke vereniging streven we naar 

gelijke kansen voor en solidariteit tussen alle vrouwen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Logistieke ondersteuning tijdens activiteiten  

o Praktische voorbereiding 

o Verloop 

o Opruim 

 Delen van eigen talenten met andere mensen in ontmoetings- en/of actiegroepen 

 Begeleiding opnemen van activiteiten 

 Met ondersteuning van een professional een lokale werking opzetten 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Graag omgaan met mensen 

 Breeddenkend zijn 

 Ervan uitgaan dat iedereen zonder onderscheid recht heeft op een zinvolle 

vrijetijdsbesteding 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht? 
 

 Inhoudelijk: onze waarden onderkennen en mee uitdragen 

 Wat tijdsinvestering en aard van het engagement betreft kiest de vrijwilliger zelf 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Bedankingsmomenten 

 Ondersteuning en begeleiding 
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BOKS VZW 

Contactpersoon: Lut De Baere 

Floralaan 35A, 9120 Beveren  

0498 70 15 03 

info@boks.be 

www.boks.be 

 

BOKS vzw is de Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een 

Stofwisselingsziekte. Wij ontwikkelen activiteiten die de levenskwaliteit en 

maatschappelijke integratie en erkenning van patiënten met een stofwisselingsziekte 

verhogen. Dit gebeurt via continue communicatie, educatie van en samenwerking met 

zowel patiënten, media, overheid als medische en industriële wereld om inspanningen 

te leveren die ertoe kunnen bijdragen de problematiek rond zeldzame 

stofwisselingsziekten op te lossen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Praktische hulp 

 Secretariaatswerk 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal engagement 

 Gemotiveerd zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Stiptheid 

 Correctheid 

 Confidentialiteit 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Onkostenvergoeding 

 Vergoeding woon-werkverkeer 
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KVG Sint-Niklaas en Mikado 25+ 

Contactpersoon: Lieven Jacobs 

Dendermondesteenweg 565, 9050 Destelbergen  

09 227 34 41 en 0488 55 96 93 

kvg.sintniklaas@gmail.com 

https://kvg.be/ 

 

KVG is een ledenvereniging van en voor personen met een beperking met lokale 

werkingen: KVG Sint-Niklaas en Mikado 25+. Wij organiseren ontmoetings- en 

ontspanningsactiviteiten o.a. op cultureel en sportief vlak. Via infomomenten en 

vorming maken we personen met een beperking en hun netwerk sterker.  

Mikado 25+ richt zich specifiek tot personen met een verstandelijke beperking die 25 

jaar zijn of ouder. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Begeleiden van: 

o een daguitstap of feestje 

o een bosspel, fuif of kooknamiddag 

 Activiteiten organiseren 

 Administratieve taken 

 Werken rond beleidszaken in verband met beperking 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Een hart hebben voor personen met een beperking of functiebeperking 

 Verantwoordelijkheidszin en enthousiasme in de omgang met personen met een 

beperking  

 Oog voor een veilig, zorgzaam en gezellig kader voor de deelnemers 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Samen zoeken we hoe jouw talent een plaats krijgt in onze vereniging. Welke taak 

wil je opnemen? Wat vind je haalbaar? Hoeveel tijd wil je eraan spenderen? 

 Stipte aanwezigheid als begeleider op activiteiten 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 O.t.k. reële kostenvergoeding zoals bvb. Verplaatsingskosten 

  Vriendschap 
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KVG Sinaai 

Contactpersoon: André Geerinck 

Karnemelkstraat 63, 9112 Sinaai  

03 772 37 11 

geerinck.andre@skynet.be 

 

 

KVG is een vereniging van en voor mensen met een beperking en hun omgeving. Wij 

streven naar kwaliteit van bestaan en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen 

met een beperking evenwaardig deelnemen. Wij bieden ontmoeting, cultuur en 

informatie aan. Leeftijd voornamelijk 50+. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Organiseren van: 

o Lokale activiteiten 

o Feest 

o Daguitstappen 

o Etentje 

 Administratieve taken 

 ... 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Een hart hebben voor personen met een beperking of functiebeperking 

 Verantwoordelijkheidszin en enthousiasme in de omgang met personen met een 

beperking  

 Oog voor een veilig, zorgzaam en gezellig kader voor de deelnemers 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Samen zoeken we hoe jouw talent een plaats krijgt in onze vereniging. Welke taak 

wil je opnemen? Wat vind je haalbaar? Hoeveel tijd wil je eraan spenderen? 

 Stipte aanwezigheid als begeleider op activiteiten 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Welzijnsschakels Sint-Niklaas  

Contactpersoon: Betty Goossens of Elena Buyle 

Kleine Heimelinkstraat 17, 9100 Sint-Niklaas 

03 777 05 34 

betty@despringplank-sintniklaas.be of elena@despringplank-sintniklaas.be 

www.despringplank-sintniklaas.be 

 

Welzijnsschakels Sint-Niklaas is een kansarmoede- werking gedragen door een 60-tal 

vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-ervaring bouwen mee aan 

armoedebestrijding in groot Sint-Niklaas. Gezinnen met een beperkt budget kunnen in 

De Springplank terecht voor voeding en verzorgingsproducten. Naast de winkel is er ook 

een ontmoetingsplaats, waar iedereen welkom is voor een babbel, ondersteuning en 

toeleiding naar de groepswerking. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

In de winkel, in het magazijn of in de ontmoetingsruimte, maar ook voor het vervoer en 

het ophalen van voedingsproducten zijn vrijwilligers welkom. 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

Ben je sociaal geëngageerd, contactvaardig en kun je je enkele uurtjes per week 

vrijmaken, neem dan contact op met ons 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

In de winkel, in het magazijn of in de ontmoetingsruimte, maar ook voor het vervoer en 

het ophalen van voedingsproducten zijn vrijwilligers welkom. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 Verzekering lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Maatwerkbedrijf Den Azalee 

Contactpersoon: Kelly De Vogel 

Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas 

03 766 70 45 

kelly.devogel@vzwdenazalee.be 

www.denazalee.be 

 

Den Azalee is een maatwerkbedrijf. Den Azalee creëert jobs en biedt jaarlijks werk, opleiding en 

toekomstperspectief aan 300 mensen die geen of weinig kans maken op de gewone arbeidsmarkt. Met 

zijn drie Kringwinkels, een waaier aan milieuvriendelijke buurtdiensten voor de bevolking en zijn sociaal 

restaurant bestrijdt Den Azalee de armoede. Met het ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van 

tweedehands goederen en textiel verkleint Den Azalee tegelijk de afvalberg, vermindert de co2 uitstoot 

en gaat de opwarming van het klimaat tegen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

Als vrijwilliger bij Den Azalee kan je kiezen voor vrijwilligerswerk in de magazijnen of ateliers van het 

kringloopcentrum, of een leuke job in één van de drie Kringwinkels in Sint-Niklaas, Temse of Sint-Gillis-

Waas. Of je kiest voor een tof baantje in de keuken of zaal van het sociaal restaurant De Variant. Je kan 

ook meehelpen in het cateringbedrijf voor en op recepties en openingen. 

Wat je ook graag doet, laat het weten. We durven te wedden dat we beslist voor jou een fijne job met 

leuke collega’s vinden. 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

Als vrijwilliger bouw je mee aan de toekomst van Den Azalee, haar drie Kringwinkels en haar 

milieuvriendelijke buurtdiensten. Samen zorgen we voor meer jobs in onze regio voor mensen met weinig 

kansen op de arbeidsmarkt. 

Samen bestrijden we de armoede door onder meer de verkoop van tweedehands goederen voor weinig 

geld en het serveren van betaalbare maaltijden in het sociaal restaurant van Den Azalee. 

Samen verkleinen we de afvalberg en het energieverbruik, verminderen we CO2-uitstoot en gaan de 

opwarming van de aarde tegen.  

Wie Kringt, die Wint 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

Den Azalee verwacht van haar vrijwilligers inzet naar eigen kracht en talent. Voor Den Azalee is de inzet 

van zijn medewerkers en vrijwilligers de sleutel tot het succes. Samen leren en bouwen aan de toekomst, 

mensen nieuwe kansen geven. De ambitie is immers uit elke medewerker het beste te halen. Respect 

voor de eigenheid van verschillende culturen is daarbij een basisvereiste. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 Verzekering lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding: verplaatsingen woon-werkverkeer  
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Cultuur & vrije tijd 

Reuzengilde Sint-Nicolaas 

Contactpersoon: Dirk Decraecker 

Antwerpsesteenweg 49, 9100 Sint-Niklaas   

0496 21 67 04 

flipper@skynet.be 

www.reuzengildesintnicolaas.be 

 

Wij zijn een vereniging die de stadsreuzen van Sint-Niklaas dragen zodat ze bij 

bepaalde evenementen naar buiten kunnen komen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Dragen of begeleiden van de reuzen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sterke schouders 

 Evenwichtsgevoel 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Maximaal 5 maal per jaar hebben wij een activiteit waarvan grotendeels in de stad 

Sint-Niklaas zelf en maximum twee activiteiten buiten de stad. (reuzenstoeten) 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Hapje en drankje na een activiteit buiten de stad 
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De Casino concertzaal 

Contactpersoon: Piet Breda 

Stationsstraat 104, 9100 Sint-Niklaas   

03 776 11 98 

info@decasino.be 

www.decasino.be 

 

De Casino is een concertzaal in Sint-Niklaas met een zeer gevarieerd programma. 

Populaire genres zoals pop en rock komen aan bod, maar ook meer underground 

stromingen zoals EBM, jazz en death metal. Het kan dus perfect zijn dat de ene dag 

Laura Tesoro op het podium staat en de volgende Amenra. Een positieve 

publieksbeleving en goede professionele ondersteuning staan centraal bij De Casino. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ondersteuning bij de algemene werking van de organisatie 

 Ondersteuning tijdens de concerten (balie, onthaal, vestiaire, ...) 

 Ondersteuning bij de promotie (flyeren, affichage, ...) 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Affiniteit met muziek 

 Vriendelijkheid naar de bezoekers toe 

 Sociaal karakter 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Zich houden aan de afspraken die worden gemaakt 

 Iedereen met respect behandelen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Vergoeding per uur 

 Drankjetons 
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Bibliotheca Wasiana 

Contactpersoon: Chris Stoop 

Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas   

03 778 34 00 

chris.stoop@sint-niklaas.be 

www.bibliothecawasiana.be 

 

Bibliotheca Wasiana is een bewaarbibliotheek van en documentatie over het Waasland. 

Wij verzamelen alles wat verschijnt over het Waasland, zijn personen, verenigingen, 

gebeurtenissen... of van Wase inwoners. 

Wij verzamelen, ontsluiten en bewaren boeken, cd's, dvd's, foto's, tijdschriften... tot 

krantenartikelen van en over het Waasland en zijn inwoners. De collectie van de 

Bibliotheca Wasiana is raadpleegbaar in zijn leeszaal (eerste verdieping Bib, 

Heymanplein). 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Eenvoudige taken: knippen en plakken van krantenartikelen, klasseren van 

materialen... 

 Technische taken: scannen van materialen 

 Inhoudelijke taken: ordenen van gedrukte materialen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Eerlijk en betrouwbaar zijn 

 Rustig en ordelijk zijn 

 Zelfstandig kunnen werken 

 Een goede kennis hebben van het Nederlands 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Op regelmatige basis het vrijwilligerswerk op een correcte manier uitoefenen 

 Iedereen met respect behandelen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
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Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen: Huis van de Sint 

Contactpersoon: Geert Vandenhende 

Sint-Gillisbaan 83, 9100 Sint-Niklaas   

0479 74 79 17 

geert.vandenhende@sngvlaanderen.org 

www.sngvlaanderen.org - www.huisvandesint.be 

 

In opdracht van het Stadsbestuur organiseren wij het Huis van de Sint.  De bijna 40 000 

bezoekers ontdekken ... Waar slaapt de Sint? … Wanneer en wat eet hij? … Neemt 

Sinterklaas een ligbad of een douche? … Draagt hij een kamerjas? … Waar oefenen de 

Zwarte Pieten voor de grote dag? … 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Als acteur in de huid kruipen van Zwarte Piet en de jonge kinderen gidsen doorheen 

het Huis van de Sint  

 Tevens zoeken wij ook medewerkers voor achter de schermen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Een hart voor kinderen hebben  

 Over het nodige acteertalent beschikken 

 Met volle overgave willen meewerken om dit immaterieel erfgoed in stand te 

houden door hier actief gestalte aan te geven 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Een werkschema wordt gemaakt op maat en in samenspraak met elke vrijwilliger 

apart 

Het nakomen van dit werkschema is een must 

 Bewaken van het kindvriendelijk karakter van het Huis van de Sint 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding 

 

De acteurs worden vergoed a.d.h.v. de KVR (Kleine vergoedingsregeling voor 

kunstenaars) de andere medewerkers via een vrijwilligersvergoeding 
 

  



40 

 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) 

Contactpersoon: Chris De Beer 

Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas   

03 776 02 00 

info@kokw.be 

www.kokw.be 

 

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas werd opgericht in 1861 en 

is één van de oudste geschiedkundige kringen van Vlaanderen. De Kring richt zich in de 

eerste plaats op de Wase geschiedenis. Dat doet de K.O.K.W. enerzijds door zijn 

bibliotheek en documentatiecentrum open te stellen voor geïnteresseerden en 

onderzoekers en anderzijds door de publicatie van een gevarieerd jaarboek, de 

‘Annalen’, waarin naast regionale geschiedenis ook kunstgeschiedenis, Mercatoriana, 

archeologie, genealogie, volkskunde en cartografie aan bod komen. Onze 

maatschappelijke zetel is gehuisvest in het historische Huis Janssens in de Zamanstraat. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Inventariseren 

 Ondersteuning van de bibliotheek en documentatiecentrum 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Interesse in lokale geschiedenis 

 Affiniteit met erfgoed- en bibliotheekbeheer. 

 Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken 

 Goede computerkennis 

 Teamgeest 

 Vlotte pen 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 op zaterdagvoormiddag of maandagnamiddag een handje toesteken 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  

 Vorming 
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Familiekunde Vlaanderen regio Land van Waas vzw 

Contactpersoon: Luc Chalmet 

Gouden Leeuwstraat 2, 9111 Belsele   

0475 41 64 32 

luc.chalmet@publicatie-landvanwaas.be 

www.familiekunde-landvanwaas.be en www.publicatie-landvanwaas.be 

 

Onze doelstelling is het organiseren en coördineren van de activiteiten in verband met 

genealogie en heraldiek in het Land van Waas. Stimuleren van het familieonderzoek, 

door opleiding en aanmoediging, tot het samenstellen van een echte 

familiegeschiedenis. Belangrijkste taak hierin is het digitaal ontsluiten en ter 

beschikking stellen voor alle genealogen van zoveel mogelijk genealogische bronnen 

(archieven Burgerlijke stand, parochieregisters, staten van goed, bidprentjes, 

rouwbrieven, etc.).  Het in stand houden van ons centrum, noodzakelijk voor het 

samenbrengen en inventariseren van de door de vereniging verworven items. Via ons 

tijdschrift “Familiekunde Vlaanderen-Kroniek van het Land van Waas” en onze website 

de vereniging toe te laten op een meer actieve wijzen aan dienstverlening te kunnen 

doen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Indexeren van oude akten burgerlijke stand, parochieregisters, staten van goed, 

notariële akten (thuiswerk of op archiefdienst), zoveel mogelijk inspelend op 

persoonlijke interesses van de vrijwilliger 

 Dienstverlening in het documentatiecentrum/bibliotheek/archief (advies, 

bibliothecaris, ICT) 

 Actief meewerken aan activiteiten en evenementen van familiekunde en genealogie 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Zelf eigen of andermans' genealogie willen blijven ontwikkelen (stambomen, 

kwartierstaten, familiegeschiedenissen) 

 Meer dan gewone interesse in het verleden van families 

 Best redelijk overweg kunnen met internet, en Office (Excel) 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Tijd (equivalent van een dag per week) voor indexeringen van archiefstukken 

 Aangepaste inzet naargelang persoonlijke interesses en mogelijkheden van de 

vrijwilliger 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Zinvolle invulling van vrije tijd 

 Vorming 
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vtbKultuur Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Patrick Dewilde 

Guido Gezellenlaan 2, 9100 Sint-Niklaas   

0478 28 14 86 

pdewilde9@msn.com 

www.vtbkultuur.be/sint-niklaas 

 

Organisatie van socio-culturele activiteiten zoals reisvoordrachten, bezoeken aan 

culturele instellingen en manifestaties, wandelingen en fietstochten, uitstappen in 

Vlaanderen,... 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Suggesties geven voor activiteiten & uitwerken van activiteiten  

 Administratie  

 Financiën  

 Logistiek  

 Contacten  

 Begeleiden groepen  

 Zaalbeheer  

 Uitstappen leiden of begeleiden 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 communicatief zijn 

 gemotiveerd zijn 

 ideeën kunnen aanbrengen  

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 De vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel engagement hij inzet 

 Afspraken nakomen   

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Verminderde prijs of gratis toegang bij culturele activiteiten 
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Gynaika & Koritsia 

Contactpersoon: Annelies De Kimpe 

Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas   

0479 65 23 21 

info@gynaika-koritsia.be 

www.gynaika-koritsia.be 

 

Gynaika en Koritsia zijn 2 meisjeskoren uit Sint-Niklaas voor leden tussen 8 en 25 jaar. 

In Gynaika zing je op een leuke manier in groep en maak je kennis met verschillende 

muziekstijlen. Onze getalenteerde dirigente Annelies De Kimpe leidt alles in goede 

banen en leert je bovendien hoe je je stem goed gebruikt. Dus hou je van muziek, van 

zingen en plezier maken? Kom dan eens een kijkje nemen tijdens een van onze 

repetities. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Extra begeleiding tijdens de repetities om organisatorisch alles in goede banen te 

leiden 

 De meisjes helpen begeleiden tijdens optredens in binnen- en buitenland 

 Uitvoeren van administratieve taken zoals up-to-date houden van administratieve 

gegevens 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Graag omgaan met jongeren en/of sterke administratieve en organisatorische skills 

hebben 

 Grote interesse hebben in muziek en koorzang 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Zich af en toe kunnen vrijmaken op de repetitiemomenten vrijdagavond en / of 

zondagmorgen 

 Is afhankelijk van welke kwaliteiten de vrijwilliger heeft en welke taken deze 

persoon op zich wil nemen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Deze informatie moet nog bekeken en bevestigd worden door de organisatie 
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Muziekclub ’t Ey 

Contactpersoon: Dirk Van der Speeten 

Koutermolenstraat 6b, 9111 Belsele   

03 772 11 93 

tey@skynet.be 

www.tey.be 

 

Muziekclub 't Ey organiseert vooral concerten met aandacht voor folk, traditionele 

muziek, roots, volksmuziek, nieuwe akoestische muziek...Muziek om te ontdekken en 

genres die niet voor de hand liggend zijn. We realiseren die concerten met een ploeg 

van vrijwilligers en anderhalve beroepskrachten. Geen sinecure als je weet dat er soms 

drie concerten per weekend zijn. We hechten veel belang aan kwaliteit... Onze 

concertzaal heeft 100 zitjes al organiseren we regelmatig ook rechtstaande concerten, 

buitenactiviteiten of op locatie... 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Tappen 

 Onthaal 

 Poetsen 

 Koken voor muzikanten 

 Techniek 

 Tuinonderhoud en andere klussen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Meedoen is belangrijker dan winnen... 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Veel goesting om het goed te doen... 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Aankopen in functie van de muziek club worden terug betaald  

 Drank, warm of koud tijdens de vrijwilligersshift  

 Zen maaltijd wanneer er een eetmoment wordt overbrugd 
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Internationaal Comité vzw 

Contactpersoon: Willy Musitu 

Nieuwstraat 18b, 9100 Sint-Niklaas  

0468 57 22 28 

willy@icvzw.be 

www.icvzw.be en www.facebook.com/ICoostvlaanderen 

 

Internationaal Comité vzw is een sociaal-culturele vereniging van en voor mensen met 

migratieachtergrond. Haar opdracht is voornamelijk de ondersteuning op maat van 

zelforganisaties met de bedoeling dat hun leden volwaardig participeren in de 

maatschappij. De ondersteuning betreft onder meer de voorbereiding van activiteiten, 

de organisatie van vormingen en inspirerende ontmoetingen, de verdediging van 

belangen bij het beleid... Internationaal Comité vzw hecht veel belang aan het 

samenleven in diversiteit.   

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Vertalingen EN-NL, FR-NL 

 Ontwerp flyers 

 Logo's ontwerpen voor lid verenigingen 

 Infosessies geven afhankelijk van de specialiteit van de vrijwilliger 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Je hebt sterke interesse voor/ betrokkenheid bij thematiek diversiteit - migratie  

 Je bent overtuigd van het belang van het verenigingsleven en 

vrijwilligersorganisaties in de uitbouw van een diverse samenleving 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je bent 's avonds of in het weekend beschikbaar 

 De doelstellingen en de missie van Internationaal Comité vzw onderschrijven 

 De eigenheid van verenigingen respecteren 

 De privacy wetgeving naleven 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Gratis deelname aan onze feestelijke activiteiten 
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Bibliotheek Sint-Niklaas - Cafetaria  

Contactpersoon: Kirsten Janssen 

Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas  

03 778 34 00 

bibliotheek@sint-niklaas.be 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be 

 

De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Je kan er lezen, studeren, surfen op het 

internet, een tentoonstelling bezoeken of deelnemen aan activiteiten. Uiteraard blijft de 

Bib een plaats waar je uit een ruim aanbod materialen kan kiezen en lenen. De bib 

zoekt voor een aantal uiteenlopende taken enthousiaste vrijwilligers die ondersteuning 

bieden bij de bibwerking. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Buiten de schoolvakanties hou je in de cafetaria toezicht tijdens de middagpauze 

(12u10 – 13u10) wanneer scholieren in de bib lunchen. Je controleert of de 

huisregels nageleefd worden 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal 

 Communicatief sterk 

 Open staan voor diverse culturen  

 Vriendelijk 

 Direct 

 Besluitvaardig 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je bent van 12u10 tot 13u10 aanwezig in de bib 

 Dit kan op dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagmiddag 

 Precieze afspraken zijn in overleg verder te bepalen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vergoeding te bespreken 
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Bibliotheek Sint-Niklaas – Studiezaal 

Contactpersoon: Kirsten Janssen 

Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas  

03 778 34 00 

bibliotheek@sint-niklaas.be 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be 

 

De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Je kan er lezen, studeren, surfen op het 

internet, een tentoonstelling bezoeken of deelnemen aan activiteiten. Uiteraard blijft de 

Bib een plaats waar je uit een ruim aanbod materialen kan kiezen en lenen. De bib 

zoekt voor een aantal uiteenlopende taken enthousiaste vrijwilligers die ondersteuning 

bieden bij de bibwerking. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Je houdt toezicht in de studiezaal tijdens de blokperiodes. We zoeken vrijwilligers 

om toezicht te houden tijdens de volgende momenten: 

o Dinsdag (16u-19u) 

o Woensdag (13u-19u) 

o Donderdag (16u-19u) 

o Vrijdag (16u-19u) 

o Zaterdag (9u30-12u30) 

o Zondag (9u30-12u30) 

 

De blokperiodes lopen van 20/5 tem 30/6 en van 1/12 tem 31/1) 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal 

 Communicatief sterk 

 Vriendelijk 

 Direct 

 Besluitvaardig 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je houdt  tijdens de blokperiode wekelijks op 1 of meerdere momenten toezicht. Dit 

is in overleg verder te bepalen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vergoeding te bespreken 
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Bibliotheek Sint-Niklaas – Bib aan huis 

Contactpersoon: Kirsten Janssen 

H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas  

03 778 34 00 

bibliotheek@sint-niklaas.be 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be 

 

De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Je kan er lezen, studeren, surfen op het 

internet, een tentoonstelling bezoeken of deelnemen aan activiteiten. Uiteraard blijft de 

Bib een plaats waar je uit een ruim aanbod materialen kan kiezen en lenen. De bib 

zoekt voor een aantal uiteenlopende taken enthousiaste vrijwilligers die ondersteuning 

bieden bij de bibwerking. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Je brengt boeken, cd’s, films, … bij minder mobiele leners thuis 

 Bij het eerste bezoek aan mensen thuis verneem je van welke boeken, muziek, 

films,… de mensen houden en je spreekt af hoe vaak en wanneer je precies 

langskomt 

 Telkens je bij mensen thuis komt, breng je nieuwe boeken mee en haal je de 

gelezen boeken af om ze daarna terug te brengen naar de bib 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal 

 Zelfstandig werken 

 Vriendelijk 

 Betrouwbaar 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je brengt op regelmatige basis (+/- maandelijks) een bezoek bij minder mobiele 

leners thuis 

 In overleg spreken we af bij hoeveel mensen je langs wilt en kunt gaan 

 Als je niet over een wagen beschikt, kan je indien gewenst gebruik maken van de 

elektrische fiets van de bib voor het rondbrengen van bibmaterialen aan huis. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding te bespreken 
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Bibliotheek Sint-Niklaas – Het Bibpunt 

Contactpersoon: Kirsten Janssen 

H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas  

03 778 34 00 

bibliotheek@sint-niklaas.be 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be 

 

De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Je kan er lezen, studeren, surfen op het 

internet, een tentoonstelling bezoeken of deelnemen aan activiteiten. Uiteraard blijft de 

Bib een plaats waar je uit een ruim aanbod materialen kan kiezen en lenen. De bib 

zoekt voor een aantal uiteenlopende taken enthousiaste vrijwilligers die ondersteuning 

bieden bij de bibwerking. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Het Bibpunt is het kleinste filiaal van de Bib en is 6u/week geopend. Tijdens de 

openingsuren van het Bibpunt (op woensdag van 14u-17u en vrijdag van 14u30-

17u30) sta je in voor: 

o Uitlenen, innemen en wegzetten van bibmaterialen 

o Toezicht houden  

o Mensen wegwijs maken in het aanbod 

o Verkoop van koffie en andere dranken 

o Problemen signaleren aan het bibliotheekpersoneel 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Digitaal vaardig 

 Sociaal 

 Zelfstandig werken 

 Vriendelijk 

 Betrouwbaar 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je hoeft geen boekenworm te zijn. Wel vind je het leuk anderen verder te helpen, 

hou je van sociaal contact en doe je graag een babbel met anderen 

 Je krijgt een gedegen opleiding en zal in eerste instantie samen met een 

bibliotheekmedewerker in het Bibpunt staan 

 De tijd die je in Bibpunt wilt investeren, spreken we in onderling overleg af 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vergoeding te bespreken 
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Bibliotheek Sint-Niklaas – Team ELA 

Contactpersoon: Kirsten Janssen 

H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas  

03 778 34 00 

bibliotheek@sint-niklaas.be 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be 

 
De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. Je kan er lezen, studeren, surfen op het internet, een 

tentoonstelling bezoeken of deelnemen aan activiteiten. Uiteraard blijft de Bib een plaats waar je uit een 

ruim aanbod materialen kan kiezen en lenen. De bib zoekt voor een aantal uiteenlopende taken 

enthousiaste vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de bibwerking. Team ELA organiseert alle 

activiteiten, cursussen en rondleidingen in de Bib, en ook alle promo hiervoor (flyers, brochures, website, 

social media, …).  

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Een aantal klassikale rondleidingen voor kinderen overnemen 

 Je komt op tijd om de benodigdheden voor de rondleiding klaar te zetten. Dit varieert per 

rondleiding, maar het kan gaan om krukjes, boeken, stiften, tafels, maar ook om iPads of het 

verstoppen of ophangen van A4’tjes 

 Je ruimt alle benodigdheden voor de rondleiding achteraf ook weer op 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Je bent niet bang om voor een groep kinderen of jongeren te spreken 

 Je voelt je op het gemak bij een groep kinderen en je kunt de groep ook onder controle houden  

 Je bent geduldig 

 Je spreekt vlot Nederlands op een begrijpelijke manier voor kinderen 

 Je bent in staat om je de verschillende rondleidingen eigen te maken 

 Je kent de Bib door en door 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Wanneer je staat ingepland voor een rondleiding, wordt er verwacht dat je er (op tijd!) zal zijn 

 Wanneer je onverwachts toch niet kan komen, moet je zeker tijdig verwittigen.  

 Er zijn rondleidingen op maandag, dinsdag en woensdag, tussen 9 uur en 15.30 uur 

 Afhankelijk van het aantal ingeplande rondleidingen kunnen we samen afspreken welke je voor jouw 

rekening neemt 

 Je mag uiteraard eerst een aantal rondleidingen meevolgen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding te bespreken 
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Bibliotheek Sint-Niklaas – Codekrakertje 

Contactpersoon: Kirsten Janssen 

H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas  

03 778 34 00 

bibliotheek@sint-niklaas.be 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be 

 

De Bib organiseert een maandelijkse digitale workshop voor kinderen op 

woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur, 1x per maand in de hoofdbib en 1x per maand in 

de Bib van Belsele: Onder begeleiding van meerdere coaches leren kinderen vanaf 4 

jaar al spelenderwijs de eerste beginselen van ‘programmeren’ met kleine robotjes: de 

Co-de-Rups, Bee-bots en Blue-bots. Ze leren probleemoplossend denken met 

educatieve apps op iPads, kunnen de Nintendo Switch Robot Kit uitproberen en 

brengen hun ingekleurde tekening tot leven met Quiver. Halfweg de workshop voorzien 

we een leuke pauze en wordt een tof verhaal verteld door Johan Hessels. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Je bent ten laatste een kwartier voor de aanvang van de maandelijkse workshops 

aanwezig om de kinderen te helpen opvangen en materiaal klaar te zetten  

 Je moedigt de kinderen aan, geeft hen kleine digitale opdrachtjes en begeleidt hen 

hierin 

 Op het einde van de workshop help je met opruimen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Interesse en handig zijn met digitale media 

 Vlotte omgang met kleine kinderen 

 Vlot Nederlands spreken (AN) 

 Digitaal vaardig (we werken o.a. met iPads, 3D-brillen, code-de-rups, bee-bots, blue-

bots, verschillende educatieve apps om te programmeren en te gamen,…) 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 10 sessies/jaar helpen begeleiden, ofwel in de hoofdbib, in Bib Belsele of in beide 

 Er is uitleg voorzien door de andere coaches, maar ook enige zelfinwerking is vereist 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding te bespreken 
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Bibliotheek Sint-Niklaas – Begeleider Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 

Contactpersoon: Kirsten Janssen 

H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas  

03 778 34 00 

bibliotheek@sint-niklaas.be 

https://sint-niklaas.bibliotheek.be 

 

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), is een jury van kinderen en jongeren. Per 

leeftijdscategorie is er een boekenlijst. De boeken op de lijst zijn gekozen uit 

verschillende jeugdboeken die het voorbije jaar op de markt kwamen en zijn stuk voor 

stuk het lezen waard. De juryleden lezen en beoordelen acht boeken en komen vier keer 

samen om onder begeleiding deze boeken te bespreken. In Sint-Niklaas zijn er 4 

leeftijdscategorieën: 8-10 jaar, 10-12 jaar, 12-14 jaar en +14 jaar.  

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Je zorgt dat je voor elke bijeenkomst het te beoordelen boek gelezen hebt 

 Je begeleidt je KJV-groepje en bereidt dit ook voor. Je stuurt bij waar nodig 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Je houdt van jeugdboeken en bent ook bereid ze te lezen 

 Je kan goed met kinderen overweg 

 Je kan een gesprek modereren 

 Je helpt de kinderen een beslissing te nemen over het beste boek 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je kan je van oktober tot mei één keer per maand vrijmaken op vrijdag na 16 uur of 

zaterdagvoormiddag of zondagvoormiddag 

 Het is belangrijk dat je elke bijeenkomst aanwezig bent en dat je telkens het juiste 

boek hebt gelezen 

 Als je niet kan komen, moet je tijdig verwittigen, want dan moet je vervangen 

worden 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding te bespreken 
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Pasar VZW 

Contactpersoon: Vrijwilligersloket Pasar VZW 

Nieuwstraat 18a, 9100 Sint-Niklaas  

0800 96373 (di en do van 9 tot 16u) 

vrijwilliger@pasar.be 

www.pasar.be 

 

Pasar is een socio-culturele vrijetijdsvereniging. Via onze clubs en vrijwilligers willen 

we alle mensen de kans bieden om hun vrije tijd op een toffe en zinvolle manier in te 

vullen.  

In Sint-Niklaas zijn tal van Pasar-clubs actief: Pasar Belsele, Pasar Sint-Niklaas, Pasar 

Nieuwkerken, Kampeerclub Sint-Niklaas, Kampeerclub Waasland, Fotovisie.be, Gps 

Waas en Dender, Sintur 9100 Pasar en de Wase fietsers. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Voorbereiden, organiseren of helpen bij de organisatie van een activiteit of aan de 

uitbouw van de vereniging 

  Bij Pasar heb je heel wat mogelijkheden om als vrijwilliger je eigen interesse of 

talenten als hobby uit te werken binnen de werking van de vereniging 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Onze missie ondersteunen 

 Goesting hebben om te werken in een van onze clubs 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 We streven naar een 'engagement op maat' volgens jouw eigen wensen en in 

samenspraak met de gekozen Pasar-club in Sint-Niklaas 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Ondersteuning via ons vrijwilligersloket 
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Kinderen & jeugd 

Oscarcrew VZW 

Contactpersoon: Veerle Baeyens - Erik Vergauwen - Stijn Verlee 

Stenenmuurstraat 67, 9112 Sinaai  

0485 80 87 19 

info@oscarcrew.be 

www.oscarcrew.be 

 

Oscarcrew biedt niet alleen animaties aan, maar ook vormingen. Zowel voor grote als 

kleine groepen en gevarieerd in leeftijd. We bieden een breed scala aan vormingen aan, 

dit steeds door ervaren instructoren.  

In ons aanbod zitten ook een hele reeks aan reuzespelen, van een mega domino tot een 

reuze-Mastermind. Uiteraard hebben we ook volksspelen en andere spelen. Wij bieden 

niet alleen animaties, vormingen en reuzespelen maar ook een pak uitleenmateriaal.  

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Begeleiden van animaties en vormingen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Graag actief spelen met kinderen 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Beloftes nakomen.  

 Je kan je per animatie - vorming  kandidaat stellen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vergoeding 

 Soms een extraatje 
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JOETZ vzw 

Contactpersoon: Sanne Doms 

Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde 

0484 78 40 39 

joetz.oost@joetz.be 

www.joetz.be 

 

JOETZ vzw is een erkende landelijke jeugdvereniging die, als trouwe partner van de 

Socialistische Mutualiteiten, optreedt als gezondheidspromotor voor, door, met en bij 

kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar, via activiteiten en vormingen, zowel lokaal, 

bovenlokaal als internationaal; teneinde een gesensibiliseerde, solidaire samenleving te 

versterken en te ondersteunen bij de ontwikkeling van een omgeving waarin eenieders 

gezondheid en welzijn kwaliteitsvol, duurzaam en participatief tot ontplooiing komt. In 

Sint-Niklaas hebben we één speelplein, pop-up speelplein en verschillende kampen 

doorheen het jaar. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Animator worden op kamp/speelplein 

 Begeleiden van speeldagen in Westakkers 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Interesse hebben in het animeren van kinderen 

 De activiteiten kunnen voorbereiden 

 ... 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Op kamp verwacht men een weekengagement (met overnachting) 

 Op het speelplein kan je al vanaf één dagje komen meedraaien 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Een forfaitaire vrijwilligersvergoeding 
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vzw Thuishulp Reddie Teddy Consultatiebureaus 

Contactpersoon: Katrien van Riet 

Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas 

09 333 57 26 

consultatiebureaus.bmovl@bondmoyson.be 

www.reddieteddy.be 

 

In ons consultatiebureau i.s.m. Kind en Gezin, komen ouders met hun kindje op 

consultatie op vaste tijdstippen. Als vrijwilligers in het consultatiebureau verwelkom jij 

de ouders en hun kindje(s) en je maakt ze wegwijs in het consultatiebureau. Daarnaast 

sta je ook in voor het wegen en meten van de kindjes en zorg je voor een vlot verloop 

van de consultatie. Je werkt hierbij nauw samen met de arts en verpleegkundige van 

Kind en Gezin. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Onthaalmedewerker in het consultatiebureau 

o mensen welkom heten 

o kindjes wegen en meten 

o  ... 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal zijn 

 Betrokken zijn 

 Vlot contact leggen met ouders 

 Nauwkeuring zijn (wegen, meten) 

 Vlot samenwerken met arts en verpleegkundige 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

Je engagement bepaal je volledig zelf, van enkele uren per week tot enkele uren per 

maand. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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UNICEF België 

Contactpersoon: Eveline Couck 

Keizerinlaan 66, 1000 Brussel 

02 233 37 99 

ecouck@unicef.be 

www.unicef.be 

 

UNICEF is een internationale organisatie die wereldwijd vecht voor het welzijn 

van kinderen en het respect voor hun rechten. We zouden graag een nieuwe 

vrijwilligersgroep opstarten in de regio Sint-Niklaas. 

Verschillende lokale UNICEF vrijwilligersgroepen organiseren jaarlijks vele 

fondsenwervings- en/of sensibiliseringsactiviteiten om het grote publiek kennis te laten 

maken met de campagnes van UNICEF België. Naast onze lokale vrijwilligers kunnen we 

eveneens rekenen op professionele vrijwilligers zoals fotografen, vertalers, tolken, 

grimeurs, muzikanten… 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Nog telefonisch te bespreken met mevrouw Couck 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Een passie hebben voor kinderrechten 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Met regelmaat deelnemen aan de activiteiten die een lokale groep organiseert 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Onkostenvergoeding 
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De Opvoedingslijn 

Contactpersoon: Jeaninne Heyndrickx 

Plezantstraat 165/1, 9100 Sint-Niklaas 

03 755 00 71 

info@keerkring.be 

www.opvoedingslijn.be of www.keerkring.be 

 

De opvoedingslijn is telefonisch en online bereikbaar voor alle ouders en opvoedings-

verantwoordelijken met een opvoedingsvraag.  Samen met de ouders wordt naar de 

betekenis van het gedrag van het kind gekeken om eventueel via een andere aanpak 

het (ongewenste) gedrag te veranderen.  Daarnaast is het vaak voldoende om ouders in 

hun ouderrol te bevestigen, hen bij hun kracht te brengen en hen met hernieuwd 

zelfvertrouwen ouder te laten zijn. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Het gesprek met ouders aangaan via telefoon 

 Opvoedingsvragen beantwoorden via mail 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Een brede kijk hebben op mensen en relaties 

 Pedagogische kennis hebben 

 Een zelfkritisch vermogen hebben 

 Kunnen omgaan met feedback 

 Kunnen luisteren naar de beller en/of een vlotte pen hebben om vragen via e-mail 

te beantwoorden  

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Voldoende tijd kunnen vrijmaken voor minimum 3 telefoon permanenties per maand 

te doen 

 Aanwezig zijn op team en - vorming 

 Gemaakte afspraken nakomen 

 Voor online antwoorders: een antwoord binnen de 24 uur schrijven vanuit de visie 

van de organisatie 

 Geheimhoudingsplicht 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Kilometervergoeding 
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IPO De Link 

Contactpersoon: Goedele Vandenberghe 

Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas 

03 780 97 38 

goedele.vandenberghe@ipodelink.be 

mpikompas.be 

 

IPO De Link is een internaat tijdens weekends en schoolvakanties. Wij vangen kinderen 

en jongeren met een beperking op (tussen 3 en 21 jaar) tijdens de weekends en 

schoolvakanties. We proberen hen dagbesteding op maat te bieden en zo goed mogelijk 

voor te bereiden op hun verdere toekomst. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 ondersteuning bij activiteiten:  

o Wandelen 

o Fietsen 

o Zwemmen 

 Trajecten met openbaar vervoer aanleren 

 Eenvoudige huis-, tuin en keukenklusjes aanleren 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Zich willen inleven in de beperking van onze jongeren 

 Geduld 

 Luisterbereid zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Liefst een vast engagement d.w.z.. dat we (volgens afspraak) steeds op hen kunnen 

rekenen om een bepaalde jongere/activiteit te begeleiden 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Vorming 
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Ruilhuis BizaBijs 

Contactpersoon: Nadja Van Bocxlaer 

Huis van het Kind, Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas 

03 778 37 09 of 0470 84 23 07 

ruilhuis.bizabijs@sint-niklaas.be 

 

Ruilhuis BizaBijs is een project van Huis van het Kind Sint-Niklaas en Opleiding en OriëntatieCentrum 

(OOC) in samenwerking met verschillende lokale welzijnspartners. 

Je kan er terecht voor zwangerschapskledij, baby- en peuterspullen (van 0 tot en met 3 jaar). 

Ruilhuis BizaBijs zet in op hergebruik van de goederen en is er voor zowel gezinnen die voor het eerst 

een baby verwelkomen als gezinnen met jonge kinderen die hun spulletjes ontgroeid zijn en opzoek zijn 

naar nieuwe. Het ruilen doen we aan de hand van stempels. Elk stuk in Ruilhuis BizaBijs heeft een 

bepaalde stempelwaarde en kan men op die manier aanschaffen. Stempels verdien je door eigen spullen 

binnen te brengen of door gebruik te maken van het aanbod van onze partners. Op deze manier 

stimuleren we jonge gezinnen om al hun rechten uit te putten. Naast het ruilen kunnen ouders bij een tas 

koffie of thee elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Op deze manier wil de ruilwinkel ook een 

oefenplek Nederlands creëren. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

Wil je mee je schouders zetten onder dit project en heb je interesse in een van volgende taken: 

Front office Kazernestraat 

- Opzetten van de winkel en klaar maken voor opening 

- Open houden van Ruilhuis BizaBijs op dinsdag van 9u30 tot 12u (in ontvangst nemen van 

artikelen, nakijken, stempels geven, ruilen) 

- Zorgen voor een warm onthaal van de klanten en uitleg geven op maat (openingsuren, werking, 

informatie geven over werking van Huppel, Spelotheek, ...); 

- Aandacht hebben voor orde in Ruilhuis BizaBijs voor, tijdens en na de openingsuren. 

- Ontmoeting tussen de bezoekers stimuleren. 
 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

Je toont inlevingsvermogen, interesse en aandacht naar anderen en je omgeving. 

Je behandelt iedereen gelijkwaardig. Je draagt zorg voor materiaal. Je kan en wil zichzelf als vrijwilliger 

van Ruilhuis BizaBijs in vraag stellen. rekenen om een bepaalde jongere/activiteit te begeleiden. 

Wanneer:  

- dinsdagvoormiddag van 9 tot 12.15 uur  

- woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur 

Frequentie is steeds in overleg (minimum 1x per maand) 

Intervisie: - 1 keer om de drie maanden op woensdagvoormiddag van 9.15 tot 11.15 uur 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Kind en Preventie 

Contactpersoon: Ann Debavaye 

Haachtsesteenweg 579 bus 40, 1031 Schaarbeek 

02 229 50 10 

info@kindenpreventie.be 

www.kindenpreventie.be 

 

Kind en Preventie vzw versterkt en ondersteunt ouders van jonge kinderen op vlak van gezondheid, zorg 

en opvoeding met de focus op preventie. Kind en Preventie kan dit waarmaken dankzij een sterk netwerk 

van lokale vrijwillige medewerkers in Sint-Niklaas. 

Zorg mee voor veerkracht en draag bij aan onthaal en ontmoeting in een consultatiebureau, inloopteam 

of prenataal steunpunt, geef ondersteuning bij workshops of zet je in als logistiek of ondersteunend 

vrijwilliger. Samen met de andere vrijwilligers draag je bij aan veerkrachtig ouderschap. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Je zorgt voor een warm onthaal, luistert en praat met de ouders 

 Je hebt aandacht voor de ouder-kindrelatie  

 Je creëert een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect  

 Je maakt ouders wegwijs in de dienstverlening 

 Je organiseert het vlot verloop van de dienstverlening in het consultatiebureau 

 Je meet en weegt de kinderen 

 Je zorgt voor een goede hygiëne en netheid in het consultatiebureau 

 Je hebt een signaalfunctie naar arts, verpleegkundige, vrijwilligersverantwoordelijke 

 Je wil graag meewerken aan vernieuwende activiteiten (leeshoekje, taalstimulering, fotoboek 

maken…) 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Minimumleeftijd om als vrijwilliger te starten is 18 jaar 

 Van laaggeschoold tot hooggeschoold: we streven naar een gezond evenwicht 

 Grondige tot goede kennis van het Nederlands 

 Vrouwen en mannen, jong en oud, autochtoon en allochtoon: we streven naar een mix van 

mensen van verschillende origine en culturen 

 Interesse om te werken met ouders met jonge kinderen 

 Creatief en ondernemend 

 Teamspeler 

 Open voor diversiteit en meertaligheid 

 Tactvol, geduldig en verdraagzaam zijn 

 Discreet omgaan met informatie en beroepsgeheim respecteren 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

Werktijden: flexibel in te vullen met een engagement van minimaal 1 dagdeel (ongeveer 4u) per week/ 

14 dagen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Speelhuis Huppel 

Contactpersoon: Katrien Van Riet 

Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas 

09 333 57 26 

katrien.vanriet@bondmoyson.be 

www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be 

 

Speelhuis Huppel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tot hun vijfde verjaardag, vergezeld door een 

ouder of vertrouwensfiguur. 

Speelhuis Huppel is een project binnen het Huis van het Kind Sint-Niklaas in samenwerking met Reddie 

Teddy vzw. De werking is geïnspireerd op de Reggio Emilia pedagogiek. Hier kunnen ouders en kinderen 

anderen ontmoeten, hun verhaal vertellen, samen spelen en tot rust en ontspanning komen. Kinderen 

leren er in een veilig kader zelfstandiger worden. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

De vrijwilliger die de spel- en ontmoetingsruimte bemant: 

 zorgt voor een warm onthaal volgens de visie rond ontmoeting: hij/zij heet de ouders en 

kinderen welkom; noteert de namen van aanwezige kinderen op het krijtbord, biedt ouders bij 

hun eerste bezoek iets te drinken aan; spreekt ouders en kinderen aan en luistert naar hen; 

brengt laagdrempelige gesprekken op gang en initieert spelmomenten tussen ouders en kinderen 

of tussen kinderen onderling. Hij/zij zorgt voor een verzorgd afscheid; 

 biedt ouders de ruimte om zichzelf te zijn; 

 geeft uitleg op maat over de spel- en ontmoetingsruimte (openingsuren, werking, afspraken,...); 

 heeft aandacht voor orde in de spel- en ontmoetingsruimte tijdens en na het 

ontmoetingsmoment (speelgoed opruimen, keukenhoek vrijmaken,..) 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Echt geïnteresseerd zijn in de kleine en grote verhalen van kinderen en ouders 

 Onvoorwaardelijke acceptatie van elk kind en elke ouder  

 Zich als medewerker in vraag kunnen stellen 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Een inzet van minstens 2 halve dagen per maand voor het onthaal van kinderen en ouders of 

dinsdag- en/of donderdagnamiddag 

 Deelname aan de driemaandelijkse vergaderingen (vorming of intervisie) op maandagnamiddag 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Reële kostenvergoeding 

 Een keer per jaar gaan we vergaderen op locatie en trakteren we op een gezellige lunch 
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Stedelijke groepsopvang Sint-Niklaas: PieterNel-Kameleon-Driekoningen-Hermelijn  

Contactpersoon: Liesbet Vergauwen 

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 

03 778 36 47 

liesbet.vergauwen@sint-niklaas.be 

www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-en-

ocmw/vrijwilligerswerk 

 

De groepsopvang biedt dagopvang aan kinderen voor ze naar de basisschool gaan en in 

de overgangsperiode tussen de kinderopvang en de basisschool. De groepsopvang 

vangt alle kinderen op en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, 

nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. De medewerkers geven samen met 

de ouders optimale ontwikkelingskansen aan alle kinderen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ondersteuning bij groepswerking (voorlezen, helpen bij verzorging, actief 

meespelen,) 

 Ondersteuning bij logistieke taken 

 Ondersteuning bij buurtwerking 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Mee bijdragen aan een plek waar kinderen kunnen opgroeien tot gelukkige en 

zelfbewuste mensen.  

 Mee instaan voor een goede kindertijd voor elk kind 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Tijdens een kennismakingsgesprek wordt afgetoetst welke taken mogelijk zijn, 

 welke kwaliteiten u heeft en of we iets voor elkaar kunnen betekenen 

 Attest medische geschiktheid (Zie artikel 45 in het Vergunningsbesluit van 22 

november 2012) 

 Uittreksel strafregister 

 Realisatie van de gemaakte afspraken en taken 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Leerkansen  
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Buddy bij de wieg 

Contactpersoon: Heidi Schelfhout 

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 

0475 75 67 79 

buddybijdewieg@sint-niklaas.be 

 

 

Heb je affiniteit met kwetsbare gezinnen? 

Voel je er wel wat voor om een gezin te begeleiden in de periode van zwangerschap tot 

de leeftijd van één jaar? 

Kan je je enkele uurtjes per week vrijmaken? 

Kom dan zeker ons buddy-team versterken! 
 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

Als buddy ondersteun je een gezin niet met middelen maar zoek je samen naar 

oplossingen.  

Je neemt de rol op van coach, dit betekent dus dat je niet zelf aan de slag gaat maar het 

gezin helpt zich sterker te voelen in hun kwetsbare situatie. 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

Als buddy begeleid je een kwetsbaar gezin gedurende de periode van de zwangerschap 

en de geboorte tot de leeftijd van 1 jaar. 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

Je neemt als buddy wekelijks telefonisch contact op met het gezin en je brengt hen om 

de 2 à 3 weken een bezoekje. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Natuur & milieu 

Natuurpunt Waasland – kern Zuid 

Contactpersoon: Staf Lerno 

Molenwijk 12, 9111 Belsele 

0495 49 13 91 / 03 772 43 06 

gustaaf.lerno@skynet.be 

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. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Hulp bij de beheerswerken 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Goede gezondheid en conditie  

 Bereid tot medewerking in opdracht 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Luisterbereidheid 

 Realisatie van de gemaakte afspraken en taken 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
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Afvalintercommunale MIWA 

Contactpersoon: Nele De Blieck 

Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas 

03 780 68 66 

sensibilisering@miwa.be 

www.miwa.be 

 

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

Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster) 

De kerntaken van MIWA zijn: 

• de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk afval 

• de uitbating van recyclageparken 

• communicatie en sensibilisering over afval 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Als bedrijfsgids scholen en verenigingen rondleiden op het recyclagepark 

 medewerker sensibiliserende acties  

 medewerker reizende infostand 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 interesse hebben in de afvalproblematiek, het leefmilieu en aanverwante thema's 

 graag werken met kinderen en jongeren (bedrijfsgids) 

 goed kunnen omgaan met een breed publiek (sensibiliserende acties en infostand) 

 graag spreken voor een publiek 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 We vragen van onze vrijwilligers een langdurig engagement, waarbij ze bereid zijn 

vormingen te volgen en zich in te werken in de thematiek en in onze educatieve 

werking. 

 De bedrijfsbezoeken en infostands vinden plaats al naargelang de aanvragen.  

 De vrijwilligers kunnen vrij kiezen of ze een bepaalde opdracht al dan niet 

aannemen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Forfaitaire vrijwilligersvergoeding 
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Samen leven 

Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Eric Straetmans 

Heistraat 115C, 9100 Sint-Niklaas 

03 777 49 58 

sint-niklaas@oww.be 

www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/sint-niklaas 

 

Handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling. Maar heel wat 

producenten in het Zuiden krijgen geen eerlijke kans op de wereldmarkt. Daardoor 

leven ze vaak in armoede. Oxfam-Wereldwinkels bestrijdt dit onrecht. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Als winkelier 

 Etalagist 

 Vrijwilliger voor verkoop (voeding of artisanaal)  

 Als fietskoerier 

 Administratieve taken of aansluiten bij de scholenwerking 

 … 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 We hebben taken op maat van ieders talent 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Als vrijwilliger beslis je zelf hoe ver je engagement reikt 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Oxfam Solidariteit 

Contactpersoon: Natasja Rosson 

Ankerstraat 44, 9100 Sint-Niklaas 

03 776 72 59 

natasja.rosson@oxfam.org 

www.oxfam.be 

 

Via de verkoop van 2dehandsmateriaal dragen we bij aan de projecten van Oxfam in het 

Zuiden. Dit zijn projecten rond armoedebestrijding. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ontvangen, sorteren, beveiligen en prijzen van binnengebracht materiaal 

 Orde en netheid van de winkel en het magazijn verzorgen 

 Opzetten en uitvoeren acties (intern en extern) 

 Klanten helpen 

 Kassa doen 

 Etalage maken 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal zijn 

 Stipt zijn 

 Secuur werken 

 Initiatief nemen 

 Procedures volgen 

 Werk zien 

 Discreet zijn 

 Positief ingesteld zijn 

 Kunnen omgaan met diversiteit 

 Assertief zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Wekelijks een vaste halve dag meewerken in onze winkel 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Km-vergoeding fiets en auto 

 Volledige terugbetaling openbaar vervoer 
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Solidagro 

Contactpersoon: Stefanie Devloo 

Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas 

03 777 20 15 

stefanie.devloo@solidagro.be 

www.solidagro.be 

 

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt het recht van 

volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen. 

Solidagro maakt mensen bewust maken van het voedselzekerheids-vraagstuk en duidt 

tegelijk op de globale samenhang van de voedsel- en landbouwproblematiek in Noord 

en Zuid. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Medewerker Taal 

 Medewerker Communicatie 

 Medewerker Evenementen 

 Medewerker Educatie 

 Medewerker Eerlijk Zoet 

 Medewerker Administratie 

 … 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 De vereiste kwaliteiten variëren per taak of rol die een vrijwilliger kan opnemen bij 

Solidagro. 

Via de volgende link kun je per vacature bekijken wat Solidagro verwacht van haar 

medewerkers: https://www.solidagro.be/nl/doe-mee/vrijwilliger-worden 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Het engagement (kort, lang, structureel, ad hoc) is afhankelijk van de vrijwilliger zelf 

 Tijdens een eerste onthaalgesprek wordt dit samen met de 

vrijwilligersverantwoordelijke afgestemd. We gaan samen op zoek naar de perfecte 

match tussen jouw talent en ons aanbod  

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Shahinaz 

Contactpersoon: Najat el Boubkari 

Vinkenlaan 22, 9100 Sint-Niklaas 

0471 75 18 49 

najatelboub@hotmail.com  

 

 

Dames aansporen om met hun vragen bij de juiste instanties hulp te vragen (schakel 

proberen zijn) we gaan mee als tolk of helpen bij vertalingen. Werken rond 

opvoedingsvragen in een moedergroep. Zorgen voor afwisseling en ontspanning door 

activiteiten te organiseren bv; ontbijt, workshops voor kinderen en vrouwen enz.. 

Vertrekkende vanuit het idee dat het welbevinden van de vrouw maakt dat iedereen 

rond haar ook gelukkig kan zijn. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Meehelpen met affiches maken. 

 Ideeën aanbrengen en samen uitwerken. 

 Bij moment van activiteit willen de praktische  taken uitvoeren 

o Klaar zetten zaal 

o Deco 

o Afruimen tafels  

o … 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Enthousiasme 

 Vriendelijkheid  

 Nieuwsgierigheid 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Op tijd zijn 

 Afspraken nakomen of zeker toch verwittigen 

 1 a 2 x op de 4/6 maand een activiteit mee helpen uitbouwen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Eten en drank bij activiteiten 
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Agentschap Integratie en Inburgering 

Contactpersoon: Katlyn Desmet (Pedagogische Medewerker Oost-Vlaanderen) 

Grote Peperstraat, 9100 Sint-Niklaas 

mo.oostvlaanderen@integratie-inburgering.be 

katlyn.desmet@integratie-inburgering.be  

https://integratie-inburgering.be/in-dialoog 

 

Het Agentschap Integratie en Inburgering  organiseert cursussen maatschappelijke 

oriëntatie (M.O.) voor mensen met een migratie achtergrond die nog niet lang in België 

wonen en/of nood hebben aan wegwijs te worden in onze samenleving. Ze krijgen 

informatie over het leven in België en oefenen vaardigheden die moeten leiden tot een 

grotere zelfredzaamheid.  

In de loop van de cursussen organiseren we uitwisselingsmomenten met vrijwilligers en 

deelnemers in de klas. We praten over het dagelijkse leven: gewoontes, familie, feesten, 

vrije tijd,... Maar daarvoor hebben we uiteraard vrijwilligers nodig! 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Deelnemen aan inburgering in dialoog: uitwisselingsgesprek tussen Sint-

Niklazenaars (of uit deelgemeenten) en de studenten van M.O. lessen 

 Stadswandeling: waarbij ook gesprekken worden gevoerd rond de zaken die je 

tegenkomt (a.d.h.v. gesprekskaartjes en een map die je mee krijgt) 

 Mee op bezoek gaan bij verschillende diensten in de Stad, samen met studenten van 

M.O. 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

  Kennis van andere talen is niet noodzakelijk. Er is telkens een tolk (leerkracht) 

aanwezig 

  Jong, oud, gemiddeld: allemaal welkom 

 Een groot enthousiasme 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je kan één keer deelnemen of op regelmatigere basis, alles is mogelijk. 

 Er is een infosessie voorzien voor elke vrijwilliger die zich aansluit, de data zijn 

flexibel naar jouw agenda. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
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VLOS vzw  

Contactpersoon: Jozef Hertsens 

Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas 

03 766 29 13 of 0477 40 62 19 

info@vlos.be 

www.vlos.be 

 

VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een ongebonden vzw die 

vluchtelingen en migrerende mensen in nood ondersteunt in hun zoektocht naar 

materiele hulp, administratieve begeleiding en opvang. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

Praktische hulp in VLOS-kruidenier, VLOS-magazijn en VLOS-bazar. 

In het VLOS-centrum onthaal en ondersteuning in hun papieren doolhof. 

Op stap met vluchtelingen naar diensten en huisvesting. 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

Gemotiveerde vrijwilligers zorgen ervoor dat VLOS een open huis blijft waar de 

vluchtelingen, nieuwkomers zich welkom voelen. 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

Dat de omgang met vluchtelingen gebeurt met respect voor de eigenheid van elk van 

hen.  

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 Verzekering lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Een familiale sfeer waar lief en leed gedeeld wordt. 
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Onderwijs 

Wereldhuis Bonangana VZW 

Contactpersoon: Piet Callens 

03 778 06 53 

bonangana@gmail.com 

www.bonangana.be 

 

De naam Bonangana verwijst naar 'het-open-staan' voor iedereen en betekent 'je moet 

het meemaken, zien, voelen, smaken'. De vereniging heeft als doel 

ontmoetingsmogelijkheden en interculturele uitwisseling te organiseren tussen 

gemeenschappen van diverse etnisch-culturele achtergrond. Iedereen is van harte 

welkom! 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Nederlandse les geven aan anderstaligen  

 Huiswerkbegeleiding geven aan kinderen van het lager onderwijs 

 Activiteiten leiden 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Gemotiveerd zijn 

 Discreet zijn 

 Kunnen luisteren zonder te oordelen 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Een regelmatige deelname is belangrijk  

 Nederlandse les op maandagavond en/of woensdagvoormiddag; 

huiswerkbegeleiding op woensdagnamiddag 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 Vorming  
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OKAN SG Sint-Nicolaas 

Contactpersoon: Karin Polfliet 

Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas 

0477 25 94 84 

karin.polfliet@portusberkenboom.be 

www.portusberkenboom.be 

 

OKAN begeleidt anderstalige nieuwkomers bij hun taaltraject en hun kennismaking met 

onze maatschappij. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ondersteuning anderstalige nieuwkomers in de klas 

 Ondersteuning anderstalige nieuwkomers bij uitstappen, activiteiten ed. 

 Begeleiding huiswerkklas ex-okanleerlingen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Voeling hebben met de doelgroep 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Uren/dagen vrij te kiezen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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Odisee Hogeschool – Campus Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Anja De Kimpe 

Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 

0499 53 40 03 

anja.dekimpe@odisee.be 

www.odisee.be 

 

Odisee Hogeschool is een hogeschool met vestigingen in Gent, Aalst, Brussel en Sint-

Niklaas. Wij bieden 25 bacheloropleidingen en 9 graduaten aan op 7 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, 

graduaat in het productiebeheer land- en tuinbouw en HBO5 Verpleegkunde. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ondersteuning bij onze technische dienst 

 Ondersteuning bij onze schoonmaakdienst  

 Ondersteuning bij onze administratieve diensten 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Basiskennis Nederlands is noodzakelijk 

 Sociaal zijn 

 Betrokken zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Zowel inzetbaar zijn bij oproep bij piekmomenten als op regelmatige basis 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vrijwilligersvergoeding 
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Berkenboom Ankerstraat 

Contactpersoon: Christine Trommelmans 

Ankerstraat 39, 9100 Sint-Niklaas 

03 760 41 62 

christine.trommelmans@berkenboomanker.be 

www.berkenboomanker.be 

 

Berkenboom ankerstraat zoekt vrijwilligers voor de huiswerkklas voor kinderen L1 te 

ondersteunen en het bieden van leesondersteuning. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Begeleiding van 1 tot 2 kinderen van het eerste leerjaar 

 Leesgroepje begeleiden 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Geduld hebben met kinderen 

 Nederlands kunnen lezen 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Huiswerkklas:  

o 1 tot 3 keer per week van 16.00 tot 16.30 uur 

o Drie keer samen komen met de andere vrijwilligers 

 Leesbegeleiding: minstens 1 keer per week 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  

 Vorming 

 Vrijwilligersvergoeding 
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De Droomballon 

Contactpersoon: Stijn De Maeyer 

Geyselstraat 35, 9100 Nieuwkerken 

03 778 38 90 

stijn.demaeyer@droomballon.be 

www.droomballon.be 

 

We zijn een stedelijke basisschool uit Nieuwkerken. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Lezen in leesgroepen met de kinderen 

 Toezicht op de speelplaats  

 Hulp bij de schoolstraat 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Graag met kinderen werken 

 Flexibel zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Maximaal een uurtje per dag bijspringen in onze scholenwerking 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
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Auxilia VZW 

Contactpersoon: Saskia Poppelier 

Italiëlei 189 bus 8, 2000 Antwerpen 

0498 90 49 52 

saskiapoppelier@telenet.be 

www.auxilia-vlaanderen.be 

 

Welzijn verbeteren door middel van onderwijs en vorming. Auxilia VZW geeft onderwijs 

aan huis voor wie nergens met zijn/haar vraag naar onderwijs en/of vorming terecht kan 

of waarvoor bestaande initiatieven ontoereikend blijken. Vrijwilligers geven gedurende 

1 à 2 uren per week onderwijs op maat aan mensen die door de mazen van het net 

vallen op het vlak van onderwijs en vorming. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Een kind helpen met het huiswerk, bepaalde opdrachten nog eens inoefenen of 

extra taalondersteuning bieden 

 Bij leerlingen uit het secundair kan het gaan om extra ondersteuning voor een 

specifiek vak bv Frans of wiskunde of om algemenere coaching bij het studeren 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Geëngageerd zijn 

 Een drijfveer hebben om andere mensen vooruit te helpen 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 1 à 2 uur per week bijles willen geven, meestal bij de leerlingen thuis 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Verplaatsingsvergoeding 
 

  



83 

 

Taalstage voor kinderen lager onderwijs 

Contactpersoon: Helen Ngo 

Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 

03 778 37 35 

diversiteit@sint-niklaas.be 

www.sint-niklaas.be 

 

Anderstalige kinderen oefenen gedurende 2 weken hun Nederlands, voor de start van 

het nieuwe schooljaar. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Hulp bij onthaal 

 Aanwezigheden noteren 

 Hulp bij toezicht (pauzes, middag) 

 Logistieke ondersteuning: materialen ophalen of terugbrengen, afwas, hulp bij 

schoonmaak na activiteiten,… 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Flexibel 

 Verantwoordelijk 

 Een hart voor kinderen 

 Geen onderscheid maken 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Gedurende minstens 1 week dagelijks helpen 

 

De organisatie biedt jou: 
 

 Verzekering lichamelijke ongevallen 

 Vrijwilligersvergoeding 
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Senioren 
 

Familiehulp vzw - Dagverzorgingshuis NOAH 

Contactpersoon: Kim Jespers 

Kalkstraat 48, 9100 Sint-Niklaas 

03 760 00 60 

sintniklaas@familiehulp.be 

www.familiehulp.be 

 

Familiehulp baat in Vlaanderen en Brussel meer dan dertig kleinschalige 

dagverzorgingshuizen (NOAH) uit. NOAH staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht, 

Huiselijkheid. 

Thuiswonende ouderen met een zorgbehoefte kunnen overdag samen met anderen een 

gezellige dag doorbrengen in NOAH. Wij organiseren leuke activiteiten, zoals koken, 

wandelen, kaarten, muziek beluisteren, televisie kijken, handwerk, op uitstap gaan,… 

Daarnaast staan onze verzorgenden altijd voor je klaar. Wens je een douche, een bad, 

haarverzorging, nagelverzorging of massage: in NOAH kan het allemaal! 

NOAH is net zoals thuis, maar dan in fijn gezelschap! Ideaal om enkele keren per week 

de eenzaamheid en de lege momenten te doorbreken. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Hulp bij onze activiteiten: kaarten, de krant lezen, muziek beluisteren, spelletjes, 

uitstap mee begeleiden, koken,... 

 Hulp bij zorg voor onze cliënten: helpen bij de maaltijd, de toiletgang, vervoer,… 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Goedlachs zijn 

 Goed kunnen luisteren 

 Een hart hebben voor je medemens  

 Behulpzaam en creatief zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 De frequentie van vrijwilligerswerk kan in onderling overleg met de NOAH-

coördinator worden afgesproken (bv. wekelijks één of meerdere momenten, 

tweewekelijks of slechts sporadisch) 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Een aantal keer per jaar een attentie voor onze vrijwilligers 
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OKRA trefpunt 55+ regio Waas en Dender 

Contactpersoon: Fabienne Sichien 

de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 

03 760 38 66 

waasendender@okra.be 

www.okra.be 

 

OKRA is een organisatie voor, met en door vrijwilligers. De plaatselijke groepen bepalen 

zelf wat ze organiseren. De variatie is dus groot, van sport tot crea, van 

belangenbehartiging tot dans, van feesten tot reizen. Activiteiten van elke lokale groep 

worden gepubliceerd op okra.be. Lokale groepen hebben een bestuur en medewerkers 

die deze activiteiten organiseren en contact met de leden houden. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Meewerken aan de uitbouw van de organisatie: besturen, ledenbeheer, 

administratie, communicatie,.. 

 Meewerken aan de organisatie van activiteiten: sport, reizen, vorming, feesten,...  

 De aanspreekpersoon zijn voor de leden: ze brengen het ledentijdschrift, de 

nieuwsbrief en uitnodigingen aan huis. Elke vrijwilliger is dus ook een netwerker 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Geloof in het belang van een plaatselijk netwerk tussen mensen en je inzet om dit 

mee waar te maken 

 In OKRA kan je veel van je kwaliteiten kwijt:  ben je organisator? Ben je sportief? 

Spreek je graag mensen aan? Doe je graag administratie? Sla je graag een praatje 

met mensen? Er is zoveel te doen, en iedereen die vrijwilliger wordt bouwt mee aan 

de organisatie, dus jouw kwaliteiten vinden wel een plaatsje. 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Het engagement is dus duurzaam, maar tegelijk op jouw maat.  

 Voor sommige bestuursleden vult OKRA het grootste deel van hun tijd, anderen 

kiezen om zich in te zetten voor één aspect van de werking. In OKRA gebeurt alles 

door vrijwilligers, dus we moeten ook op elkaar kunnen rekenen. 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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S-Plus afdeling Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Marie-Louise Verbraeken & Rudi Van Aerde 

Bremstraat 11, 9100 Sint-Niklaas 

03 777 00 43 of 09 333 58 94 

marie-Louise.verbraeken@telenet.be & rudy.vanaerde@bondmoyson.be 

www.s-plusvzw.be 

 

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

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

 

 Afdelingswerking: jouw lokale afdeling met een eigen gevarieerd activiteitenaanbod 

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

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

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

reisbegeleiding  

 Seniorenproject: voor senioren in rust- en verzorgingstehuizen  

 Gezond en wel: informatiemomenten over gezondheid en welzijn 

 Belangenbehartiging: we verdedigen de belangen van senioren  

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

mantelzorgers 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Helpen bij het plannen, uitwerken en begeleiden van activiteiten 

 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 

 … 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Van goede wil zijn 

 Positief ingesteld zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Te vertrouwen zijn 

 Gemaakte afspraken nakomen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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WZC Hofstede 

Contactpersoon: Christel Van de Kerckhove 

Gentsebaan 47, 9100 Sint-Niklaas 

0471 29 45 49 

christel.vandekerckhove@samenouder.be 

www.hethof.be 

 

Residentiële opvang van ouderen uit Sint-Niklaas en grote omgeving. Centraal in onze 

werking staat een warme en kwaliteitsvolle totaalzorg op maat van de gebruiker. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Cafetariawerking  

 Maaltijdbegeleiding  

 Ondersteuning bij activiteiten binnenshuis/buitenshuis  

 Individuele bezoeken 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Een warm hart en je belangeloos inzet voor onze ouderen 

 Toegewijde gedrevenheid 

 Passie  

 Geduld  

 Een helpende hand 

 Een luisterend oor 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Engagement op regelmatige basis 

 Beroepsgeheim naleven 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Vrijwilligersetentje 

 Consumptie bij activiteiten buitenshuis 
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Zorgpunt Waasland - Dagverzorgingscentrum De Sprankel 

Contactpersoon: Patrick Van Vlierberghe 

Hospitaalstraat 12, 9100 Sint-Niklaas 

03 778 57 58 

patrick.vanvlierberghe@zpw.be 

 

 

Het dagverzorgingscentrum De Sprankel biedt dagopvang aan zorgbehoevende 

personen. Dit kan een aanvulling zijn op de thuiszorg en maakt het mogelijk dat familie 

of mantelzorger wat tijd krijgt voor zichzelf. Er is aangepaste begeleiding en 

accommodatie, verzorging en animatie door een professioneel team. De Sprankel is 

open tijdens de werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.   

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Chauffeur 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Respect voor en kunnen omgaan met hulpbehoevende ouderen 

 Na een korte opleiding : een liftbus kunnen besturen 

 Een veilige bestuurder in het verkeer 

 Rijbewijs B volstaat 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Beschikbaar zijn op één of meerdere dagen van 8 tot 10 uur en/of van 16 tot 18 uur  

o 's morgens mensen ophalen 

o 's Avonds worden ze terug naar huis gebracht 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand 

 Vorming 

 Onkostenvergoeding woon-werkverkeer 
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Zorgpunt Waasland – Woonzorgcentrum De Gerda 

Contactpersoon: Patrick Van Vlierberghe 

Gerdapark 13, 9100 Sint-Niklaas 

03 778 57 58 

patrick.vanvlierberghe@zpw.be 

 

 

De Gerda is een woonzorgcentrum. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Bewoners begeleiden bij activiteiten zoals: 

o  bloemschikken, gezelschapsspelen, wandelen, marktbezoek, knutselen... 

 Ook kleine taken zoals: 

o  hulp bij het ontbijt, koffie delen ... 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Vlot, correct en respectvol kunnen omgaan met de bewoners, personeel en collega 

vrijwilligers 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Dagen en uren zijn overeen te komen met de verantwoordelijke van de 

animatieploeg van het woonzorgcentrum 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand 

 Vorming 

 Onkostenvergoeding woon-werkverkeer 

 Maaltijd als het engagement over de middag loopt 
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Zorgpunt Waasland – Woonzorgcentrum De Spoele 

Contactpersoon: Patrick Van Vlierberghe 

Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas 

03 778 57 58 

patrick.vanvlierberghe@zpw.be 

 

 

De Spoele is een woonzorgcentrum. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ophalen en terugbrengen van bewoners binnen het woonzorgcentrum 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Vlot, correct en respectvol kunnen omgaan met de bewoners en personeel  

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Je haalt residenten op van hun kamer en brengt ze naar de kinésitherapie. Na de 

behandeling begeleidt je ze terug naar hun kamer 

 

o Op weekdagen, van 9 tot 11 voor de kiné  

o Op dinsdag van 8.30 tot 12.00 uur voor de haarkapster 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand 

 Onkostenvergoeding woon-werkverkeer 
 

  



92 

 

Vriendschap O.L.V. St - Niklaas  

Contactpersoon: Staes Marie-Louise 

Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas 

03 777 61 01 

veemet@hotmail.com 

 

 

Onze groep is ontstaan onder de werkgroep KAV nu Femma. Daar KAV O.L.V.st Niklaas is 

opgegaan in Femma Sint-Niklaas (vier parochies samen ) is onze werkgroep 

‘Vriendschap” op zichzelf komen te bestaan . Onze koffienamiddag vindt plaats op elke 

tweede donderdag van de maand. We organiseren maandelijks een bingo of quiz of er 

komt een spreker (kine of politie over inbraak… ) . Of onze eigen groep brengt een 

toneel of een optreden met muziek . Twee maal per jaar geven wij ook een etentje op 

het middaguur i.v.m kerst of zomer met daarna een optreden van onszelf of een externe 

groep of zanger . 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Ondersteunen van de algemene werking van de vereniging: 

o Tafels dekken 

o Afwassen 

o Maaltijden opdienen 

o ... 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Handig zijn 

 Sociaal zijn 

 Graag ouderen helpen 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Wij verwachten mensen die zich voor een langere tijd willen inzetten om een band 

te creëren met de groep 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Er wordt geen vergoeding voorzien 
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Dienstencentra en Antennepunten groot Sint-Niklaas 

Contactpersoon: Liesbeth Noppe, Evelien Poppe, Leen Van de Wiele & Marjan Blokland 

Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 

03 778 55 55 

liesbeth.noppe@zpw.be, evelien.poppe@zpw.be, 

leen.vandewiele@zpw.be & marjan.blokland@zpw.be 

www.zorgpuntwaasland.be 

 

De dienstencentra en de antennepunten willen het sociaal weefsel rond mensen 

versterken en biedt een bonte waaier van dienstverlening, ontmoetingskansen, sociaal-

culturele, vormings-en bewegingsactiviteiten aan. Iedereen, jong en oud, is welkom. We 

hebben extra aandacht voor ouderen en de meest kwetsbaren. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Cafetaria openhouden (barvrijwilligers) 

 Organiseren en begeleiden van fiets- en wandeltochten 

 Activiteiten/feesten mee helpen organiseren en ondersteunen 

 Uitvoeren van administratieve taken, ... 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Betrouwbaar zijn 

 Flexibel zijn 

 Integer zijn 

 Klantvriendelijk zijn 

 Discreet zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Zich gedragen naar visie en missie van Lokaal dienstencentrum en deze mee verder 

uitdragen (=ambassadeurschap) 

 Afspraken nakomen 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen  

 Vorming 

 Gratis koffie, water & thee 

 Attentie op de dag van de vrijwilliger 
 

  



94 

 

WZC Heilig-Hart-Tereken 

Contactpersoon: An De Clercq 

Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas 

03 780 53 40 

an.declercq@hhart.be 

www.hhart.be 

 

Wzc Heilig Hart Tereken is een woonzorgcentrum voor zorgbehoevende ouderen. 

Terekenhof zijn assistentie-woningen voor ouderen die zichzelf nog kunnen behelpen 

bij het uitvoeren van de handelingen van het dagelijks leven. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Huismoederrol in de leefgroep op de afdelingen 

 Begeleiding van bewoners binnen- en buitenshuis 

 Sociale ondersteuning van bewoners 

 Bewoners bezoeken 

 Boodschappen doen 

 Hulp bij het maaltijdgebeuren van zorgbehoevende bewoners en-of personen met 

dementie 

 Meehelpen in het activiteitenaanbod 

 Logistieke ondersteuning 

 Vervoer 

 Huishoudelijke taken en kleine klussen 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Gemotiveerd zijn om te werken met de doelgroep 

 Stipt zijn is een pluspunt 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Wij zoeken mensen die een regelmatig engagement kunnen aangaan 

 Het vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen  

 Vorming 
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Woonzorgcentrum De Ark 

Contactpersoon: Els Van Verre 

Tereken 14, 9100 Sint-Niklaas 

03 780 94 11 

els.vanverre@dearkzc.be 

www.dearkzc.be 

 

Woonzorgcentrum De Ark is een hedendaagse voorziening binnen het landschap van de 

ouderenzorg. Als erkend woonzorgcentrum en centrum voor Kortverblijf staat het voor 

iedereen open, ongeacht religie of strekking. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Huishoudelijke taken samen met de bewoners 

 Gezelschapspelletjes, bingo, kegelen 

 Krant lezen, spreekwoorden  

 Tv kijken, meezingen, dansen 

 Tijdens de maaltijden helpen met eten geven of er gezellig bij zitten, wordt 

geapprecieerd door de bewoners en de zorgverleners. 

 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Je hebt een hart voor oudere personen met dementie 

 Je kan gezelligheid, sfeer of rust brengen, naargelang de noden van de bewoners 

 Positiviteit is één van uw sterktes 

 Je bent er als de kippen bij wanneer er een activiteit wordt gepland 

 Geduld is je tweede naam 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Uren zijn bespreekbaar, je bent altijd welkom 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen  

 Vorming 

 Een maaltijd is inbegrepen, een warme maaltijd wanneer u de hele dag helpt 

 Een uitnodiging voor het jaarlijkse personeels- en vrijwilligersfeest 

 Attenties bij speciale gelegenheden 
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Sport 
 

GFC Waasland-Beveren vzw 

Contactpersoon: Leo Van Belleghem 

Watermolenstraat 104, 9100 Sint-Niklaas 

0478 43 59 22 

leo.vanbelleghem@telenet.be 

 

 

We zijn een G-voetbalploeg voor volwassenen met een licht mentale beperking of 

autisme. Wekelijks geven we een training op zaterdagvoormiddag van 10:00 tot 12:00 in 

het Puyenbekestadion, Watermolenstraat 104, Sint-Niklaas. Regelmatig nemen we deel 

aan competities en tornooien, in onze thuisbasis of op verplaatsing. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Wekelijks of tweewekelijks training geven  

 De website up to date houden 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Trainers: moeten zelf kunnen voetballen en trainingen geven 

 Webmaster: moet foto's kunnen nemen, tekstjes schrijven en vertrouwd zijn met 

websites 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Trainers: wekelijks of tweewekelijks training komen geven, meegaan naar 

wedstrijden op verplaatsing (halve dag, soms hele dag) 

 

 Webmaster: regelmatig komen en de website bijhouden 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 Trainers krijgen een financiële vergoeding 
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Koninklijke Sint-Niklase Condors 

Contactpersoon: Peter Lintacker 

Hovenierstraat 75, 9100 Sint-Niklaas 

0474 83 80 32 

peter_lintacker@yahoo.com 

www.sintniklasecondors.be 

 

Sint-Niklase Condors streeft ernaar een sportclub te zijn die voor iedereen de 

mogelijkheid biedt om aan basketbal te doen in competitieverband. De club richt zich 

tot jeugd en senioren, jongens/heren en meisjes/dames op regionaal/provinciaal, 

landelijk en nationaal niveau. De club streeft ernaar om niet alleen op sportief maar ook 

op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak een gezond gestructureerde club te zijn 

tot voldoening van de spelers, de ouders van de jeugdspelers, de supporters, de 

sponsors en iedereen die de club een warm hart toedraagt. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Hulp bij diverse activiteiten (tornooien, diners,...)  

 Competitie (tafelfunctie, afgevaardigde,...) 
 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Clubminded zijn 

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Dat ze hun engagement met hart en ziel zullen uitvoeren 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 
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ViGe Waasland 

Contactpersoon: Johan De Rick 

Voskenslaan 50, 9000 Gent 

0479 49 43 08 

vigewaasland@msn.com 

www.vigewaasland.be 

 

ViGe Waasland is een sportclub die 3 balsporten (goalbal, torbal en showdown) 

aanbiedt. 

Alle 3 de sporten zijn speciaal ontwikkeld voor personen met een visuele beperking, 

maar ook ziende spelers kunnen deze sport beoefenen. 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Begeleiden en assisteren op de trainingen, competitiedagen en tornooien 

 Hulp bij eigen organisatie van tornooien en activiteiten van de club: 

o openhouden van de bar 

o verkoop broodjes 

o klaarzetten sportterrein 

o chauffeur 

o … 
 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Geen specifieke kwaliteiten verreist  

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Zich aan gemaakte afspraken houden 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

 Vorming 

 Drankbonnetjes en lunchpakket op activiteit 

 Jaarlijkse vrijwilligersbarbecue 

 Vrijwilligersvergoeding 

 .... 
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KFC Herleving Sinaai 

Contactpersoon: Dirk Volkeryck 

Vleeshouwerstraat 4A, 9112 Sinaai 

0497 45 48 97 

info@fchsinaai.be 

www.fchsinaai.be 

 

KFC Herleving Sinaai is een ambitieuze voetbalclub in het Waasland waar een familiale 

sfeer met een gezond financieel beleid en een open communicatie centraal staat en 

waarbij de jeugd een degelijke technische en tactische opleiding krijgt. 

 

Wij staan open voor alle jongeren ongeacht hun filosofische, religieuze of culturele 

achtergrond en wensen een omgeving te creëren waarin de spelers, ouders, familie, 

supporters, trainers, afgevaardigden en alle andere medewerkers zich welkom en thuis 

voelen! 

 

Welke taken kan je hier uitvoeren? 
 

 Trainer 

 Hulp kantine 

 Hulp infrastructuur 

 

Wat kan je voor ons betekenen? 
 

 Sociaal zijn 

 Vriendelijk zijn  

 

Welk engagement wordt van jou verwacht?  
 

 Zich aan gemaakte afspraken houden 

 

De organisatie biedt jou:  
 

 Vrijwilligersvergoeding 
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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 34,71 EUR/dag of 1.388,40 

EUR/jaar bedraagt (in 2019) 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 

 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.  
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 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 66 66 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. 

 


