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Vrijwilligers voor de DOE-namiddagen met gezinnen 

Heb je een hart voor jonge kinderen en hun (groot)ouders?  Geeft het spelen met kinderen je ener-

gie? Werk je graag diverse activiteiten uit voor gezinnen met kinderen die je met veel plezier bege-

leidt?  Of vind je het fijner om deelnemers warm te verwelkomen en een leuke babbel aan te gaan? 

Dan ben jij de persoon die we zoeken!  

Iedere woensdag namiddag organiseren we leuke activiteiten voor kinderen van 0 tot 6 jaar mét 

hun (groot)ouders in het Huis van het Kind Luchtbal. Tijdens deze DOE-namiddagen variëren we 

graag en richten ons op verschillende thema’s zoals beweging, gezonde voeding, spelletjes en knut-

selen. 

Wie zoeken we?  

We verschillende talenten om deze DOE-namiddagen mooi vorm te geven:  

- Creatieve talent: je knutsel je graag of je vindt het leuk om te experimenteren met creatieve 

werkvormen op maat van kinderen en hun ouders. Je wil leuke activiteiten uitdenken, 

voorbereiden en geven. 

- Sociaal talent: je kan goed luisteren, je bent begripvol, vriendelijk en empathisch. Mensen 

voelen zich bij jou op hun gemak en je krijgt voldoening van mensen te helpen of te bege-

leiden. 

 

Wat verwachten we van jou?  

Als creatief talent: 

• Werk jij activiteiten rond beweging, gezonde voeding, knutselen, etc. uit voor gezinnen met 
kinderen. 

• Begeleid je activiteiten of help je deze ondersteunen. 

• Denk je mee na over mogelijk interessante activiteiten of thema’s.  
  

Als sociaal talent:  

• Verwelkom je de deelnemers warm en probeer je een open, toegankelijke sfeer te creëren.   

• Onderhoud je een sterk sociaal contact door in gesprek te gaan met (groot)ouders en kin-
deren.  

• Ben je gevoelig aan signalen van de groep en tracht je hier op een positieve, begrijpende 
houding op in te spelen.  

• Leg je activiteiten uit en/of ondersteun je bij het begeleiden van de activiteit.   

• Hou je via de WhatsApp groep de deelnemers op de hoogte of betrokken bij (toekomstige) 
activiteiten. 

 



 

 

  

Wat krijg je van ons?  

- Je komt terecht in een fijne omgeving en een leuk vrijwilligersteam.  

- Je leert nieuwe mensen kennen.  

- Je krijt professionele ondersteuning en een kwaliteitsvolle omkadering.  

- Je krijgt de mogelijkheid om jouw talenten in te zetten en verder te ontplooien via vormin-

gen; 

- Je kan deelnemen aan verschillende ontmoetingsmomenten. 

- Je gemaakte kosten worden terugbetaald. 

- Je krijgt een verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). 

 

Waar?  

Huis van het Kind Luchtbal, Columbiastraat 231, 2030 Antwerpen-Luchtbal 

 

Wanneer?  

Op woensdagnamiddag, van 13u15 tot 16u.  

Je kiest zelf hoeveel tijd je investeert. 

 

Wie zijn wij? 

Rebelle  is een vrouwenvereniging die via campagnes, projecten en activiteiten het welzijn van 

vrouwen verhoogt. Dat doen we aan de hand van thema’s die behoren tot hun interesses en leefwe-

reld, zoals gezin en ouderschap, relaties en seksualiteit, imperfectie en geweld. Met onze acties 

brengen we vrouwen samen, inspireren we hen en komen we op voor hun belangen. Als maat-

schappijkritische vereniging streven we naar gelijke kansen voor iedereen en solidariteit tussen zo-

wel vrouwen onderling, als tussen mannen en vrouwen. We bestrijden discriminatie, stimuleren 

participatie en verhogen het volume van de vrouwelijke stem. Onze organisatie is actief in heel 

Vlaanderen, en bestaat uit een nationale, een regionale en een lokale werking. De lokale groepen, 

gedragen door onze vrijwilligers, staan centraal. Deze duizenden geweldige mensen zijn de drij-

vende kracht achter Rebelle.  

 

Wordt jij onze nieuwe vrijwilliger?  

Ben je geïnteresseerd of heb je bijkomende vragen? Neem contact met ons op! 

 

T: 03 285 43 30 

E: vrijwilligers.304@viva-svv.be 
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