Monitoren en koks gezocht
Onderling af te spreken
Niet van toepassing – onbepaalde engagementsduur

We zijn op zoek naar begeleiders/kookploegen om telkens 1 week mee op vakantie te gaan op een
binnenlandse of buitenlandse vakantie.
-

-

Begeleider: Jongeren vanaf 15–35 kunnen bij ons de rol van begeleider op zich nemen. Dit houdt in
dat jij een deelnemer/aandachtsgroepje van deelnemers krijgt toegewezen waarvoor jij de
verantwoordelijkheid op je neemt. Je bereidt op voorhand enkele activiteiten voor, en staat in voor
de verzorging van de deelnemers. Je kan hierin zelf je grenzen aangeven: zie jij het zitten om veel
verzorging te doen? (helpen bij toiletbezoek, verschonen, wassen van deelnemer, aankleden,…).
Wanneer je dat niet ziet zitten kan je ook de deelnemers met minder verzorging helpen bij het
aansporen om zich aan te kleden, tanden te poetsen,…
Kookploeg/logistieke: er moet minstens 1 wagen mee als kookploeg, inkopen doen voor de
vakantie, koken, afwas,…

Je kan met ons gratis een week mee op vakantie. Je krijgt een bed om in te slapen, apart van de
deelnemers, en je krijgt lekker eten aangeboden. Bij ons ben je verzekerd voor persoonlijke ongevallen, zo
ben je verzekerd voor lichamelijke schade die je tijdens een Hannibalactiviteit zou oplopen. Er is ook een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand wanneer de familiale verzekering of de
rechtsbijstand van de betrokken partijen niet zou voldoen. Voor de begeleiders voorzien wij voldoende
vormingsmomenten om je klaar te stomen voor de zomer. Ook voor de kookploegen is er een startmoment
met vorming en uitleg over jouw taken. Je kan steeds bij de stafmedewerkers en
vakantieverantwoordelijken terecht voor hulp bij het opmaken van een weekmenu, bij het uitwerken van
een activiteit,…
Je krijgt bij ons geen vrijwilligersvergoeding, maar bij gebruik van je wagen als kok, krijg je daar wel je
onkosten voor vergoed.

E-mail naar: vrijwilligers@schilde.be of info@vonak.be
Schriftelijk:
Telefonisch:

Vrijwilligerspunt Schilde
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
0489 22 68 45

