Pasar vzw zoekt jou als vrijwilliger!

Vrijwilliger om te babbelen en wandelen met vluchtelingen
Kennis van je gemeente of stad, contact met mensen in de omgeving waar je woont en vrije tijd zijn
belangrijke elementen voor wie nieuw is in Vlaanderen. Deelname aan het (georganiseerd)
vrijetijdsaanbod is goed voor het welzijn en de integratie. Het biedt kansen om mensen te ontmoeten,
om Nederlands te oefenen en om even je zorgen te vergeten. Als je weet wat je kan doen in je vrije
tijd vind je makkelijker de weg in het leven. Wil jij mensen die op de vlucht zijn op weg helpen? Dan
ben je aan het goede adres!
Taakomschrijving babbel en wandel vrijwilliger:
• Je neemt vluchtelingen in je gemeente/stad mee tijdens een wandeling om zo de
omgeving met interessante plekken, organisaties en het vrijetijdsaanbod te leren
kennen.
• Je zoekt naar mogelijkheden om vluchtelingen in contact te brengen met andere
inwoners van je gemeente/stad.
• Je onderhoudt contact met de verantwoordelijke(n) van je gemeente/stad en andere
organisaties die met vluchtelingen werken.
Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
Wat je krijgt:
•
•
•
•
•

Je kent je gemeente/stad voldoende om deze aan andere mensen te leren kennen.
Je draagt het belang van vrije tijd en contact tussen mensen een warm hart toe,
specifiek naar mensen die nieuw zijn in Vlaanderen.
Je bent enthousiast om te werken rond vrijetijdsbeleving met vluchtelingen.
Je legt vlot contacten en gebruikt een aangepast taalniveau indien nodig.
Je bent geduldig en luistert naar verhalen en vragen van de vluchtelingen.
Je hebt interesse in diversiteit en interculturaliteit.

Een team professionele medewerkers geeft je de nodige ondersteuning op maat.
Pasar voorziet omkadering in de vorm van leermoment(en) en bijeenkomst(en) waar
je andere babbel en wandel vrijwilligers ontmoet.
Je ideeën om de werking te doen groeien, worden warm onthaald.
Je engageert je afhankelijk van je eigen situatie, beschikbaarheid en vrije tijd.
Gratis vrijwilligersverzekering.

Interesse?
Heb jij zin om hieraan mee te werken? Stuur dan een mailtje naar maarten.milloen@pasar.be . Ontdek
ook onze website www.pasar.be of www.pakjetijd.be of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/pasarvzw of www.facebook.com/pakjetijd.

